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LISTA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
(wpisy i zmiany)
Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2017 r., wydaną na podstawie art. 25
ust. 1 w związku z art. 18 ust. 4 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1314) wpisano na listę rzeczników patentowych pod nr:

3490

Bartosz Wojciech

Kuriata

Lutynia

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2017 r., wydaną na podstawie
art. 25 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 4 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1314) wpisano na listę rzeczników patentowych pod nr:

3491

Marta Izabela

Ziółkowska-Nasińska

Warszawa

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r., wydaną na podstawie
art. 25 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 4 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1314) wpisano na listę rzeczników patentowych pod nr:

3492

Dariusz Saturnin

Jach

Warszawa

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2017 r., wydaną na podstawie art. 25
ust. 1 w związku z art. 18 ust. 4 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1314) wpisano na listę rzeczników patentowych pod nr:

3493

Anna Dorota

Stańczyk

Łódź

2944
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OGŁOSZENIA O UDZIELONYCH PRAWACH
Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje o udzielonych patentach
oraz prawach ochronnych oznaczają:

(11)
(21)
(22)
(23)

–
–
–
–

(30) –
(41)
(51)
(54)
(61)
(62)
(68)
(72)
(73)

–
–
–
–
–
–
–
–

(76) –
(86) –
(87) –
(93) –
(94) –
(95) –
(97) –

numer patentu lub prawa ochronnego
numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
data pierwszeństwa z wystawienia wynalazku lub wzoru użytkowego na wystawie i nazwa
wystawy
dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (numer zgłoszenia priorytetowego, data
wniesienia zgłoszenia priorytetowego, kod kraju)
data ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego
symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego
numer patentu głównego
numer zgłoszenia macierzystego (pod którym dane zgłoszenie było ogłoszone)
numer patentu podstawowego dla dodatkowego prawa ochronnego
nazwisko i imię twórcy wynalazku lub wzoru użytkowego
nazwisko i imię lub nazwa uprawnionego z patentu lub prawa ochronnego oraz miejsce
zamieszkania lub siedziba i w nawiasie kod kraju
nazwisko i imię twórcy i jednocześnie uprawnionego z patentu lub prawa ochronnego oraz
miejsce zamieszkania lub siedziba i w nawiasie kod kraju
data i numer zgłoszenia międzynarodowego
data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego
numer i data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie na rynek produktu objętego dodatkowym
prawem ochronnym oraz wskazanie organu, który zezwolenie wydał
data, od której powstaje i czas trwania dodatkowego prawa ochronnego
oznaczenie produktu opisanego w zezwoleniu na wprowadzenie na rynek produktu objętego
dodatkowym prawem ochronnym
data i numer publikacji patentu europejskiego

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (11) lub przed numerem patentu lub prawa ochronnego umieszczone są literowo-cyfrowe kody identyfikujące (kod rodzaju dokumentu), zgodnie z przyjętymi symbolami (wg normy WIPO ST. 16):

Patent			
Patent dodatkowy do patentu
Prawo ochronne
Tłumaczenie na język polski patentu europejskiego
Poprawione tłumaczenie patentu europejskiego
Zmienione po sprzeciwie tłumaczenie patentu europejskiego
Tłumaczenie patentu europejskiego ograniczonego przez uprawnionego
zgodnie z art. 105a Konwencji o patencie europejskim

–
–
–
–
–
–

(B1)
(B3)
(Y1)
(T3)
(T4)
(T5)

– (T6)

Nr 9/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

2945

A. WYNALAZKI
297
UDZIELONE PATENTY
(od nr 226 731 do nr 226 930)
B1 (11) 226732
(41) 2016 10 10
(51) A01B 21/08 (2006.01)
(21) 411854
(22) 2015 04 01
(72) TALARCZYK WŁODZIMIERZ, Kónik (PL); ŁOWIŃSKI ŁUKASZ,
Poznań (PL); PIKOSZ MARIUSZ, Łubnica (PL); ŁUKASZEWSKI
MAREK, Damasławek (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH, Poznań (PL)
(54) Urządzenie do uprawy roślin i roli
B1 (11) 226731
(41) 2016 10 10
(51) A01B 29/04 (2006.01)
A01B 27/00 (2006.01)
(21) 411853
(22) 2015 04 01
(72) TALARCZYK WŁODZIMIERZ, Kónik (PL); ŁOWIŃSKI ŁUKASZ,
Poznań (PL); PIKOSZ MARIUSZ, Łubnica (PL); ŁUKASZEWSKI
MAREK, Damasławek (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH, Poznań (PL)
(54) Wał ugniatający, zwłaszcza jako zespół urządzenia do uprawy
roli
B1 (11) 226762
(41) 2016 09 26
(51) A01C 7/04 (2006.01)
(22) 2015 03 25
(21) 411737
(72) ANIOŁ KAZIMIERZ, Pilzno (PL); SYNOWIECKI MAREK,
Siedliska Bogusz (PL)
(73) ANIOŁ KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL, Pilzno (PL)
(54) Siewnik pneumatyczny
B1 (11) 226863
(41) 2016 08 16
(51) A01C 7/06 (2006.01)
A01B 49/06 (2006.01)
(21) 412457
(22) 2015 05 25
(72) WALCZYK JÓZEF, Kraków (PL); TYLEK PAWEŁ, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Agregat uprawowy do pracy w warunkach kontrolowanych
B1 (11) 226738
(41) 2016 06 06
(51) A01G 7/00 (2006.01)
F21V 7/16 (2006.01)
F21V 7/09 (2006.01)
F21V 17/04 (2006.01)
F21V 19/02 (2006.01)
(21) 410308
(22) 2014 11 28
(72) ŻURAWEK PAWEŁ, Wytyczno (PL)
(73) ŻURAWEK PAWEŁ, Wytyczno (PL)
(54) Reflektor
B1 (11) 226740
(51) A01K 15/02 (2006.01)
A63B 22/02 (2006.01)
B65G 45/02 (2006.01)

(41) 2016 08 29

(21) 411309
(22) 2015 02 19
(72) WÓJCIK JERZY, Tarnowskie Góry (PL); WÓJCIK DAVID,
Tarnowskie Góry (PL)
(73) WÓJCIK JERZY FIRMA USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWA TOK-FRES, Tarnowskie Góry (PL)
(54) Bieżnia dla koni
B1 (11) 226819
(41) 2016 09 26
(51) A01M 7/00 (2006.01)
A01M 11/00 (2006.01)
(21) 411625
(22) 2015 03 17
(72) LISICKI JANUSZ, Pukinin (PL)
(73) LISICKI JANUSZ ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWY EXPORT IMPORT, Pukinin (PL)
(54) Opryskiwacz, zwłaszcza sadowniczy
B1 (11) 226820
(41) 2016 09 26
(51) A01M 7/00 (2006.01)
A01M 11/00 (2006.01)
(22) 2015 03 17
(21) 411626
(72) LISICKI JANUSZ, Pukinin (PL)
(73) LISICKI JANUSZ ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWY EXPORT IMPORT, Pukinin (PL)
(54) Opryskiwacz sadowniczy
B1 (11) 226813
(41) 2015 10 26
(51) A01M 29/32 (2011.01)
A01M 29/00 (2011.01)
(21) 408011
(22) 2014 04 25
(72) BIEŁOUS PAWEŁ, Wrocław (PL)
(73) BIEŁOUS PAWEŁ PTAKLESS, Wrocław (PL)
(54) Listwa z zatrzaskowymi uchwytami do mocowania elementów
przestrzennych, zwłaszcza do zastosowania do blokowania dostępu
ptakom
B1 (11) 226815
(41) 2014 10 27
(51) A21D 8/00 (2006.01)
A21D 2/36 (2006.01)
A21D 8/04 (2006.01)
A21D 6/00 (2006.01)
A21D 13/16 (2017.01)
A21D 13/19 (2017.01)
(21) 403683
(22) 2013 04 25
(72) BŁAŃSKI LESZEK, Starogard Gdański (PL)
(73) BŁAŃSKI LESZEK PHU LOGISTYK, Starogard Gdański (PL)
(54) Sposób wytwarzania wyrobów piekarniczych z ciasta półfrancuskiego z farszem słodkim lub słonym
(41) 2016 05 09
B1 (11) 226770
(51) A23J 1/06 (2006.01)
(21) 409972
(22) 2014 10 29
(72) MICHAŁOWSKI PAWEŁ, Michałów-Grabina (PL);
PIERZYNOWSKI STEFAN, Lublin (PL)
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(73) MICHAŁOWSKI PAWEŁ ANDRZEJ, Michałów-Grabina (PL);
PIERZYNOWSKI STEFAN, Lublin (PL)
(54) Preparat stymulujący poprawę zdrowotności oraz przyrosty
masy młodych ssaków, zwłaszcza prosiąt, poprawiający wynik tuczu
oraz sposób podawania tego preparatu
B1 (11) 226818
(41) 2016 06 20
(51) A23L 21/20 (2016.01)
A61K 35/644 (2015.01)
(21) 410659
(22) 2014 12 19
(72) PRZYGOŃSKI KRZYSZTOF, Poznań (PL); WOJTOWICZ
ELŻBIETA, Luboń (PL); KORBAS EUGENIUSZ, Luboń (PL);
REMISZEWSKI MARIAN, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO,
Warszawa (PL)
(54) Sposób modyfikacji pyłku kwiatowego
B1 (11) 226906
(41) 2015 06 08
(51) A47C 4/28 (2006.01)
A47C 7/40 (2006.01)
(21) 406285
(22) 2013 11 27
(72) STARCZEWSKI KAROL, Suchy Las (PL)
(73) DIGITOUCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Suchy Las (PL)
(54) Składany mebel wielofunkcyjny
B1 (11) 226909
(41) 2015 06 22
(51) A47C 7/34 (2006.01)
A47C 3/18 (2006.01)
A47C 1/022 (2006.01)
(21) 406477
(22) 2013 12 11
(72) JAWNY JAROSŁAW, Mirków (PL)
(73) JAWNY JAROSŁAW, Mirków (PL)
(54) Mebel do siedzenia i zespół adaptacyjny dla mebla do siedzenia
B1 (11) 226903
(41) 2015 05 11
(51) A47C 17/13 (2006.01)
A47C 17/04 (2006.01)
(21) 405893
(22) 2013 11 04
(72) STARCZEWSKI KAROL, Suchy Las (PL)
(73) DIGITOUCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Suchy Las (PL)
(54) Oparcie meblowe
B1 (11) 226914
(41) 2016 02 29
(51) A47L 13/38 (2006.01)
B08B 1/04 (2006.01)
B08B 9/00 (2006.01)
(21) 409223
(22) 2014 08 21
(72) KOWALCZYK PRZEMYSŁAW, Warszawa (PL); HAMKAŁO
MICHAŁ, Szczecin (PL); KIJEWSKA WIOLETA, Ciechanów (PL);
KLAMUT JAROSŁAW, Lublin (PL); PIDDE ALEKSANDRA,
Wągrowiec (PL); RYBUSIŃSKI JAROSŁAW, Warszawa (PL);
WYSZYŃSKI MATEUSZ, Warszawa (PL); GARDIAS ANITA,
Kniazie (PL); SZCZYTKO JACEK, Kwirynów (PL); NIEŻURAWSKI
PIOTR, Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do usuwania brudu i sposób usuwania brudu
B1 (11) 226750
(41) 2016 11 21
(51) A61B 1/00 (2006.01)
(21) 410915
(22) 2015 05 12
(72) MAŃKOWSKI SZYMON, Toruń (PL)
(73) MAŃKOWSKI SZYMON, Toruń (PL)
(54) Urządzenie wideoendoskopowe o jednorazowym zastosowaniu kanałów funkcyjnych

Nr 9/2017

B1 (11) 226900
(41) 2015 01 05
(51) A61B 3/16 (2006.01)
(21) 406553
(22) 2013 12 18
(72) KASPRZAK HENRYK, Wrocław (PL); KOPROWSKI ROBERT,
Sosnowiec (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Tonometr i sposób bezkontaktowego pomiaru właściwości oka
B1 (11) 226775
(41) 2014 08 18
(51) A61B 3/113 (2006.01)
G06F 3/01 (2006.01)
G06K 9/36 (2006.01)
(62) 391974
(21) 408135
(22) 2010 07 27
(72) CZYŻEWSKI ANDRZEJ, Gdynia (PL); RYBACKI RAFAŁ,
Ostróda (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Układ do prowadzenia telekonferencji
B1 (11) 226921
(41) 2015 12 07
(51) A61B 5/22 (2006.01)
G01L 5/00 (2006.01)
(21) 408316
(22) 2014 05 29
(72) WOŹNIAKIEWICZ PIOTR, Michałowice (PL)
(73) WOŹNIAKIEWICZ PIOTR, Michałowice (PL)
(54) Trzonek pomiarowy, zwłaszcza do ćwiczeń sportowych
B1 (11) 226929
(41) 2017 03 13
(51) A61B 17/72 (2006.01)
A61B 17/68 (2006.01)
A61B 17/58 (2006.01)
(21) 413702
(22) 2015 08 27
(72) TOPOLIŃSKI TOMASZ, Bydgoszcz (PL); ŁEJMEL MIŁOSZ,
Lębork (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
IM. J. I J. ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Gwóźdź śródszpikowy rozprężny z przegubowym mechanizmem o oddzielnym ryglowaniu części proksymalnej i dystalnej
B1 (11) 226930
(41) 2017 03 13
(51) A61B 17/72 (2006.01)
A61B 17/68 (2006.01)
A61B 17/58 (2006.01)
(21) 413703
(22) 2015 08 27
(72) TOPOLIŃSKI TOMASZ, Bydgoszcz (PL); FALGOWSKI JOACHIM,
Parlin (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
IM. J. I J. ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Gwóźdź śródszpikowy, rozprężalny do wydłużania kości z mechanizmem piezoelektrycznym
B1 (11) 226812
(41) 2015 10 26
(51) A61C 5/04 (2006.01)
A61K 6/00 (2006.01)
A61K 6/033 (2006.01)
A61K 6/04 (2006.01)
(21) 407952
(22) 2014 04 18
(72) KALBARCZYK GRZEGORZ, Jakubowice Konińskie (PL)
(73) KALBARCZYK GRZEGORZ ARKONA LABORATORIUM
FARMAKOLOGII STOMATOLOGICZNEJ, Jakubowice Konińskie (PL)
(54) Kompozycja wytrawiacza stomatologicznego i jej zastosowanie
B1 (11) 226840
(51) A61K 8/19 (2006.01)
A61K 8/368 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
(21) 400929

(41) 2014 03 31

(22) 2012 09 26
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(72) ARCT JACEK MICHAŁ, Studzieniec (PL); KRULIKOWSKA
MAGDALENA, Warszawa (PL); KLIMCZYK MARTA, Łódź (PL);
PYTKOWSKA KATARZYNA ANNA, Karnice (PL); KASZUBA ANDRZEJ,
Łódź (PL); MAJEWSKI SŁAWOMIR TADEUSZ, Jazgarzewszczyzna (PL)
(73) WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA KOSMETYKI I PIELĘGNACJI
ZDROWIA W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Wyrób kosmetyczny do mycia i pielęgnacji skóry tłustej i trądzikowej oraz zastosowanie nowej soli cynkowej
B1 (11) 226882
(41) 2015 02 16
(51) A61K 8/36 (2006.01)
A61K 8/37 (2006.01)
A61K 8/81 (2006.01)
A61K 8/87 (2006.01)
A61Q 3/00 (2006.01)
(21) 405027
(22) 2013 08 08
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra Szczecińska (PL); RAGAŃSKA
PAULINA, Granowo (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Produkt do przedłużania paznokci
B1 (11) 226847
(41) 2016 01 18
(51) A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/97 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
(21) 408771
(22) 2014 07 07
(72) SIKORA MAGDALENA, Łódź (PL); KULA JÓZEF, Łódź (PL);
MACIĄG AGNIESZKA, Radom (PL); BONIKOWSKI RADOSŁAW,
Łódź (PL); WAJS-BONIKOWSKA ANNA, Pabianice (PL); STOBIECKA
AGNIESZKA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Naturalny krem pielęgnacyjny
B1 (11) 226848
(41) 2016 02 01
(51) A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/97 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
(21) 408909
(22) 2014 07 18
(72) SIKORA MAGDALENA, Łódź (PL); KULA JÓZEF, Łódź (PL);
MACIĄG AGNIESZKA, Radom (PL); BONIKOWSKI RADOSŁAW,
Łódź (PL); WAJS-BONIKOWSKA ANNA, Pabianice (PL); STOBIECKA
AGNIESZKA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Naturalny balsam pielęgnacyjny
B1 (11) 226839
(41) 2013 10 28
(51) A61K 8/97 (2006.01)
A61Q 19/08 (2006.01)
(21) 398963
(22) 2012 04 24
(72) RATZ-ŁYKO ANNA, Kozerki (PL); ARCT JACEK MICHAŁ,
Studzieniec (PL); PYTKOWSKA KATARZYNA ANNA, Karnice (PL);
MAJEWSKI SŁAWOMIR TADEUSZ, Jazgarzewszczyzna (PL)
(73) WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA KOSMETYKI I PIELĘGNACJI
ZDROWIA W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania bazy kosmetycznej i zastosowanie bazy
kosmetycznej
B1 (11) 226873
(41) 2012 11 19
(51) A61K 9/107 (2006.01)
A61K 8/06 (2006.01)
B01F 3/08 (2006.01)
B01F 17/42 (2006.01)
(21) 394824
(22) 2011 05 10
(72) BAZYLIŃSKA URSZULA, Nysa (PL); WILK KAZIMIERA A.,
Wrocław (PL); PIETKIEWICZ JADWIGA, Wrocław (PL); SACZKO
JOLANTA, Wrocław (PL)
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(73) WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT + SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania nanoemulsji typu olej w wodzie
B1 (11) 226845
(41) 2015 06 22
(51) A61K 31/47 (2006.01)
A61P 3/12 (2006.01)
(21) 406517
(22) 2013 12 13
(72) TURSKI WALDEMAR, Lublin (PL); ZAKROCKA IZABELA
NATALIA, Zamość (PL); SADOWSKI JANUSZ, Warszawa (PL);
KOMPANOWSKA-JEZIERSKA ELŻBIETA, Warszawa (PL);
BĄDZYŃSKA BOŻENA, Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL); INSTYTUT
MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ IM. MIROSŁAWA
MOSSAKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Kwas kynureninowy do zastosowania w leczeniu zaburzeń
gospodarki wodno-elektrolitowej organizmu
B1 (11) 226789
(41) 2015 12 21
(51) A61K 31/175 (2006.01)
C07C 337/06 (2006.01)
(21) 408524
(22) 2014 06 11
(72) PANETH AGATA, Łęczna (PL); PLECH TOMASZ, Lublin (PL);
KAPROŃ BARBARA, Lublin (PL); KOSIKOWSKA URSZULA, Lublin (PL);
MALM ANNA, Lublin (PL); STRZELCZYK ALEKSANDRA, Łódź (PL);
STĄCZEK PAWEŁ, Swędów (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL);
UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Zastosowanie medyczne pochodnych 4-benzoilo-1-(2,4-dichlorobenzoilo)tiosemikarbazydu
B1 (11) 226893
(41) 2013 02 18
(51) A61K 36/185 (2006.01)
A61P 9/10 (2006.01)
(21) 395897
(22) 2011 08 08
(72) RÓŻALSKI MARCIN, Łódź (PL); GOLAŃSKI JACEK, Łódź (PL);
WATAŁA CEZARY, Pabianice (PL); ŁABIENIEC MAGDALENA,
Pabianice (PL); KOZIOŁKIEWICZ MARIA, Łódź (PL); PODSĘDEK
ANNA, Łódź (PL); SOSNOWSKA DOROTA, Łódź (PL); REDZYNIA
MAŁGORZATA, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI, Łódź (PL); POLITECHNIKA
ŁÓDZKA, Łódź (PL); UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Zastosowanie odtłuszczonego ekstraktu z wychmielin do przeciwpłytkowego leczenia lub profilaktyki oraz środek farmaceutyczny
do takiego zastosowania
B1 (11) 226894
(41) 2013 02 18
(51) A61K 36/185 (2006.01)
A61P 9/10 (2006.01)
(21) 395898
(22) 2011 08 08
(72) LUZAK BOGUSŁAWA, Łódź (PL); BONCLER MAGDALENA,
Łódź (PL); WATAŁA CEZARY, Pabianice (PL); ŁABIENIEC
MAGDALENA, Pabianice (PL); KOZIOŁKIEWICZ MARIA, Łódź (PL);
PODSĘDEK ANNA, Łódź (PL); SOSNOWSKA DOROTA, Łódź (PL);
REDZYNIA MAŁGORZATA, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI, Łódź (PL); POLITECHNIKA
ŁÓDZKA, Łódź (PL); UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Zastosowanie odtłuszczonego ekstraktu z wychmielin do leczenia lub profilaktyki związanej z modulowaniem aktywności
śródbłonka naczyniowego oraz środek farmaceutyczny do takiego
zastosowania
B1 (11) 226895
(41) 2013 02 18
(51) A61K 36/185 (2006.01)
A61P 3/10 (2006.01)
(21) 395899
(22) 2011 08 08
(72) PRZYGODZKI TOMASZ, Łódź (PL); WATAŁA CEZARY,
Pabianice (PL); ŁABIENIEC MAGDALENA, Pabianice (PL);
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KOZIOŁKIEWICZ MARIA, Łódź (PL); PODSĘDEK ANNA, Łódź (PL);
SOSNOWSKA DOROTA, Łódź (PL); REDZYNIA MAŁGORZATA,
Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI, Łódź (PL); POLITECHNIKA
ŁÓDZKA, Łódź (PL); UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Zastosowanie odtłuszczonego ekstraktu z wychmielin do leczenia lub profilaktyki cukrzycy oraz środek farmaceutyczny do takiego
zastosowania
B1 (11) 226806
(41) 2012 06 18
(51) A61K 38/00 (2006.01)
A61K 38/17 (2006.01)
A61K 9/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 393153
(22) 2010 12 06
(72) LIPKOWSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); MARKOWICZ SERGIUSZ,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ
IM. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Preparaty peptydowe oraz peptydy o działaniu przeciwnowotworowym
B1 (11) 226742
(41) 2012 09 10
(51) A61K 47/48 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 394063
(22) 2011 02 28
(72) SOBCZAK MARCIN, Radom (PL); KOŁODZIEJSKI WACŁAW
L., Warszawa (PL); GOŚ PIOTR, Wojcieszyn (PL); HAJDANIAK
MAGDALENA, Łomża (PL)
(73) WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa (PL)
(54) Wielkocząsteczkowe proleki 5-fluorouracylu oraz sposób otrzymywania wielkocząsteczkowych proleków 5-fluorouracylu
B1 (11) 226837
(41) 2014 03 03
(51) A61L 15/28 (2006.01)
A61L 15/42 (2006.01)
A61L 15/44 (2006.01)
A61P 17/02 (2006.01)
(21) 400509
(22) 2012 08 24
(72) RIESKE PIOTR, Łódź (PL); STOCZYŃSKA-FIDELUS EWELINA,
Maków (PL); SKOŁUCKA KAROLINA, Sosnowiec (PL); PIASKOWSKI
SYLWESTER, Konstantynów Łódzki (PL)
(73) CELTHER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakroczym (PL)
(54) Aktywna warstwa polimerowa utworzona z pochodnych chityny zwłaszcza do opatrunku oraz jej zastosowanie
B1 (11) 226891
(41) 2016 11 07
(51) A61L 27/12 (2006.01)
A61L 27/28 (2006.01)
A61L 27/30 (2006.01)
A61L 27/32 (2006.01)
A61F 2/02 (2006.01)
A61F 2/28 (2006.01)
(21) 412238
(22) 2015 05 05
(72) ŚWIĘSZKOWSKI WOJCIECH, Warszawa (PL); CHUDOBA
TADEUSZ, Warszawa (PL); KUSNIERUK SYLWIA, Warszawa (PL);
KĘDZIERSKA ALEKSANDRA, Kolonia Zawada (PL); WOŹNIAK
BARTOSZ, Mońki (PL); ROGOWSKA-TYLMAN JULIA, Warszawa (PL);
SMOLEŃ DARIUSZ, Warzyce (PL); PIETRZYKOWSKA ELŻBIETA,
Łochów (PL); ŁOJKOWSKI WITOLD, Warszawa (PL); WOJNAROWICZ
JACEK, Kaczorowy (PL); GEDANKEN AHARON, Givataim (IL); LOCS
JANIS, Jaunolaine (LV); ZALITE VITA, Vecumnieki (LV); PILMANE
MARA, Ryga (LV); SALMA ILZE, Ryga (LV)
(73) INSTYTUT WYSOKICH CIŚNIEŃ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania implantu kostnego i implant kostny

Nr 9/2017

B1 (11) 226841
(41) 2014 08 18
(51) A61L 27/44 (2006.01)
C08J 5/22 (2006.01)
B01D 71/26 (2006.01)
C08K 5/16 (2006.01)
(21) 402667
(22) 2013 02 04
(72) GRANICKA LUDOMIRA, Warszawa (PL); BORKOWSKA
MAGDALENA, Warszawa (PL); GRZECZKOWICZ ANNA,
Warszawa (PL); STACHOWIAK RADOSŁAW, Warszawa (PL); BIELECKI
JACEK, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
IM. MACIEJA NAŁĘCZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Membrana polielektrolitowa do izolacji mikroorganizmów,
Gram (-) i Gram (+) oraz sposób jej wytwarzania
B1 (11) 226804
(41) 2013 09 30
(51) A61P 33/00 (2006.01)
A61K 31/416 (2006.01)
A61K 31/231 (2006.01)
A61K 31/4985 (2006.01)
A61K 31/7048 (2006.01)
A01N 43/56 (2006.01)
A01N 37/36 (2006.01)
A01N 43/60 (2006.01)
A01N 43/90 (2006.01)
(21) 402539
(22) 2011 04 01
(30) 61/320,559
2010 04 02
US
(86) 2011 04 01
PCT/US11/30930
(87) 2011 10 06
WO11/123773
(72) ROSENTEL JR. JOSEPH K., Johns Creek (US); TEJWANI MONICA,
Monmouth Junction (US); DAS-NANDY ARIMA, Titusville (US)
(73) MERIAL INC., Duluth (US)
(54) Kompozycja weterynaryjna w postaci roztworu do podawania
miejscowego do leczenia lub zapobiegania infekcji lub infestacji
pasożytniczej u zwierzęcia oraz jej zastosowanie
B1 (11) 226913
(41) 2015 12 07
(51) A62B 1/06 (2006.01)
A62B 1/14 (2006.01)
A62B 5/00 (2006.01)
A62B 35/00 (2006.01)
(21) 408397
(22) 2014 06 02
(72) SORDYL JACEK, Wodzisław Śląski (PL); POLANEK MAREK,
Czerwionka-Leszczyny (PL)
(73) SORDYL JACEK, Wodzisław Śląski (PL)
(54) Urządzenie do automatycznego opuszczania po powstrzymaniu upadku
B1 (11) 226827
(41) 2013 03 18
(51) A62B 18/04 (2006.01)
A42B 3/04 (2006.01)
(21) 396314
(22) 2011 09 12
(72) CHLEBOWSKI WŁODZIMIERZ, Kalisz (PL)
(73) KALISKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TERENOWEGO W KALISZU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz (PL)
(54) Adapter do mocowania na lekkim hełmie strażackim akcesoriów
strażackich
B1 (11) 226925
(41) 2016 09 26
(51) A62C 27/00 (2006.01)
A62C 3/00 (2006.01)
(21) 411676
(22) 2015 03 20
(72) OPERACZ WIESŁAW, Stawno (PL)
(73) JAKUBOWSKA IRENA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
JAMAR, Police (PL)
(54) Agregat pożarniczy, samojezdny, zwłaszcza do prowadzenia
akcji gaśniczych w warunkach szczególnego zagrożenia
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B1 (11) 226867
(41) 2017 01 30
(51) A63B 23/16 (2006.01)
A63B 23/12 (2006.01)
A63B 23/035 (2006.01)
A61H 1/00 (2006.01)
(21) 413184
(22) 2015 07 20
(72) WASILCZUK AGATA, Gdańsk (PL)
(73) SOLARCZYK MARCIN SOLAR, Koszalin (PL)
(54) Urządzenie do rehabilitacji kończyn górnych
B1 (11) 226836
(41) 2014 09 15
(51) A63B 31/11 (2006.01)
(21) 403075
(22) 2013 03 11
(72) SZYMAŃSKI MARIUSZ, Kosakowo Mosty (PL); KRAUSE
TOMASZ, Gdynia (PL)
(73) SZYMAŃSKI MARIUSZ, Kosakowo Mosty (PL); KRAUSE
TOMASZ, Gdynia (PL)
(54) Składana płetwa pływacka
B1 (11) 226918
(41) 2013 07 08
(51) B03C 3/86 (2006.01)
(21) 397666
(22) 2011 12 30
(72) ZIEMBA PIOTR, Pszczyna (PL)
(73) ZIEMBA PIOTR, Pszczyna (PL)
(54) Urządzenie do zawieszenia zwłaszcza elektrod ulotowych w filtrach elektrostatycznych (elektrofiltrach)
B1 (11) 226861
(41) 2017 02 13
(51) B04C 5/08 (2006.01)
B04C 5/14 (2006.01)
B03B 5/34 (2006.01)
(21) 415231
(22) 2015 12 16
(72) MYCZKOWSKI ZBIGNIEW, Gliwice (PL); SZCZERBA EDWARD,
Gliwice (PL); SZCZEPANIAK KRZYSZTOF, Pilchowice (PL); TOMAKA
WALDEMAR, Gliwice (PL); ZACHARIASZ TOMASZ, Gliwice (PL);
CHORĄŻY TOMASZ, Gliwice (PL); WOCH MICHAŁ, Gliwice (PL);
WIENIEWSKI ANDRZEJ, Szłasza (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH, Gliwice (PL)
(54) Hydrocyklon
B1 (11) 226919
(41) 2016 07 04
(51) B07B 13/10 (2006.01)
B07B 13/16 (2006.01)
(21) 410751
(22) 2014 12 22
(72) SCHMIDT ZBIGNIEW, Wrocław (PL); WITT ANDRZEJ,
Wrocław (PL)
(73) POLTEGOR-INSTYTUT INSTYTUT GÓRNICTWA
ODKRYWKOWEGO, Wrocław (PL)
(54) Urządzenie do ujednorodniania składu ziarnowego materiałów
usypywanych w zasobnikach terenowych
B1 (11) 226926
(41) 2017 04 24
(51) B07C 3/00 (2006.01)
(21) 414471
(22) 2015 10 23
(72) LESZCZYŃSKI PIOTR, Rzeszów (PL)
(73) CYFROWA FOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zaczernie (PL)
(54) Urządzenie oraz sposób sortowania materiałów poligraficznych
B1 (11) 226765
(41) 2015 10 12
(51) B21B 13/02 (2006.01)
B21H 1/14 (2006.01)
(21) 407745
(22) 2014 03 31
(72) PATER ZBIGNIEW, Turka (PL); TOMCZAK JANUSZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób i urządzenie do walcowania poprzecznego narzędziami
płaskimi
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B1 (11) 226885
(41) 2016 12 19
(51) B21B 23/00 (2006.01)
B21C 37/15 (2006.01)
(21) 414306
(22) 2015 10 07
(72) PATER ZBIGNIEW, Turka (PL); TOMCZAK JANUSZ, Lublin (PL);
PATER PAULINA, Turka (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób redukcji średnicy zewnętrznej półfabrykatów rurowych
B1 (11) 226817
(41) 2016 06 20
(51) B21C 1/12 (2006.01)
B21C 47/00 (2006.01)
(21) 410627
(22) 2014 12 18
(72) KRYWULT MIROSŁAW, Czechowice-Dziedzice (PL); PERS
PIOTR, Żory (PL)
(73) NKT CABLES WARSZOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszowice (PL)
(54) Sposób automatycznej korekcji średnicy drutu na liniach ciągarniczych oraz układ automatycznej korekcji drutu na liniach ciągarniczych
B1 (11) 226814
(41) 2016 12 05
(51) B21C 47/00 (2006.01)
B21C 47/06 (2006.01)
(21) 412523
(22) 2015 05 29
(72) LEJMAN STANISŁAW, Chełm (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO CONCEPT STAL B&S LEJMAN SPÓŁKA
JAWNA, Chełm (PL)
(54) Zwijarka do blachy
B1 (11) 226917
(41) 2014 11 24
(51) B21D 5/06 (2006.01)
B21D 13/04 (2006.01)
B23K 26/14 (2006.01)
B21D 35/00 (2006.01)
(21) 403940
(22) 2013 05 20
(72) ZIARKO ANDRZEJ, Mielec (PL); ZIARKO KRZYSZTOF, Mielec (PL);
ZIARKO BOGUSŁAW, Murnau (DE)
(73) RETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mielec (PL)
(54) Linia technologiczna do produkcji okapów kondensacyjnych
B1 (11) 226749
(41) 2016 06 06
(51) B21D 22/20 (2006.01)
B21D 28/06 (2006.01)
B21D 28/14 (2006.01)
(21) 410341
(22) 2014 12 03
(72) CZECHOWICZ JAN, Słupsk (PL); KAZUSEK PIOTR, Słupsk (PL)
(73) PLASMET CZECHOWICZ SPÓŁKA JAWNA, Widzino (PL)
(54) Sposób wytwarzania stalowej obudowy głęboko tłoczonej
z zachowaniem jednolitej tolerancji grubości ścianki
B1 (11) 226860
(41) 2016 12 19
(51) B21H 1/18 (2006.01)
B21B 23/00 (2006.01)
(21) 414202
(22) 2015 09 29
(72) PATER ZBIGNIEW, Turka (PL); TOMCZAK JANUSZ, Lublin (PL);
PATER PAULINA, Turka (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób walcowania poprzecznego przedkuwek
B1 (11) 226755
(41) 2016 12 19
(51) B23K 11/24 (2006.01)
(21) 412614
(22) 2015 06 08
(72) MIKNO ZYGMUNT, Gliwice (PL); GRZESIK BOGUSŁAW,
Gliwice (PL); STĘPIEŃ MARIUSZ, Gliwice (PL); CZYLOK KAZIMIERZ,
Gliwice (PL)

2950

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(73) INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice (PL)
(54) Sposób sterowania zgrzewarką z serwomechanicznym dociskiem i urządzenie do stosowania tego sposobu
B1 (11) 226924
(41) 2016 06 20
(51) B23P 11/00 (2006.01)
B25J 9/12 (2006.01)
(21) 410622
(22) 2014 12 18
(72) DUDEK ŁUKASZ, Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) System montażu akcesoriów na robocie mobilnym
B1 (11) 226842
(41) 2014 11 10
(51) B23Q 17/00 (2006.01)
(21) 403819
(22) 2013 05 09
(72) PAJOR MIROSŁAW, Bezrzecze (PL); GRUDZIŃSKI MAREK,
Szczecin (PL); DOMEK STEFAN, Bezrzecze (PL); DWORAK PAWEŁ,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) System bezkolizyjnej obróbki w obrabiarce CNC
B1 (11) 226880
(41) 2017 03 27
(51) B24D 18/00 (2006.01)
(21) 413969
(22) 2015 09 14
(72) SOCHA ELŻBIETA, Konin (PL); ANDRE ROBERT, Koło (PL);
MUSIAŁ CZESŁAW, Osiek Wielki (PL); WINIARSKI ROBERT,
Powiercie (PL)
(73) ANDRE ABRASIVE ARTICLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Koło (PL)
(54) Sposób wytwarzania wyrobu ściernego
B1 (11) 226773
(41) 2017 02 27
(51) B25B 13/52 (2006.01)
B25B 23/143 (2006.01)
(21) 419408
(22) 2016 11 10
(72) KAMIŃSKI MARIUSZ, Wola Przybysławska (PL); BUDZYŃSKI
PIOTR, Nowogród (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Klucz dynamometryczny
B1 (11) 226751
(41) 2016 08 29
(51) B41J 2/14 (2006.01)
B41J 27/10 (2006.01)
B41J 27/04 (2006.01)
(21) 411383
(22) 2015 02 26
(72) JEUTÉ PIOTR, Warszawa (PL)
(73) JEUTÉ PIOTR, Warszawa (PL)
(54) Głowica drukująca
B1 (11) 226793
(41) 2016 08 29
(51) B41J 2/14 (2006.01)
B41J 2/145 (2006.01)
B41J 2/235 (2006.01)
(21) 411384
(22) 2015 02 26
(72) JEUTÉ PIOTR, Warszawa (PL)
(73) JEUTÉ PIOTR, Warszawa (PL)
(54) Głowica drukująca
B1 (11) 226753
(41) 2016 09 26
(51) B41J 2/085 (2006.01)
B41J 2/14 (2006.01)
B41J 2/04 (2006.01)
(21) 411605
(22) 2015 03 17
(72) JEUTÉ PIOTR, Warszawa (PL)
(73) JEUTÉ PIOTR, Warszawa (PL)
(54) Głowica drukująca
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B1 (11) 226928
(41) 2017 01 02
(51) B42F 13/16 (2006.01)
(21) 412950
(22) 2015 06 30
(72) ŚWIĘCH EWELINA, Olchowa (PL)
(73) ŚWIĘCH EWELINA PRACOWNIA POMYSŁÓW AGENCJA
WYDAWNICZO-MARKETINGOWA, Olchowa (PL)
(54) Segregator
B1 (11) 226739
(41) 2014 03 31
(51) B60J 1/12 (2006.01)
B62D 33/06 (2006.01)
(21) 405310
(22) 2013 09 12
(30) 102012108854.3
2012 09 20
DE
(72) SCHULTZ MATTHIAS, Neu-Krenzlin (DE); GELSEN HARALD,
Geesthacht (DE); TÜGEL CASPAR-WOLFGANG, Hamburg (DE)
(73) STILL GMBH, Hamburg (DE)
(54) Okno w drzwiach kabiny kierowcy ruchomej maszyny roboczej
B1 (11) 226736
(41) 2017 01 16
(51) B60L 9/18 (2006.01)
H02P 21/00 (2016.01)
H02P 23/00 (2016.01)
B61C 3/00 (2006.01)
(21) 413056
(22) 2015 07 07
(72) CHUDZIKIEWICZ ANDRZEJ, Warszawa (PL); SOWIŃSKI
BOGDAN, Warszawa (PL); KRZYŻYŃSKI TOMASZ, Koszalin (PL);
DROŹDZIEL JÓZEF, Warszawa (PL); OPALA MICHAŁ, Warszawa (PL);
KORZEB JAROSŁAW, Warszawa (PL); KOSTRZEWSKI MARIUSZ,
Nowy Dwór Mazowiecki (PL); MELNIK RAFAŁ,
Ostrów Mazowiecka (PL); MACIEJEWSKI IGOR, Koszalin (PL);
SOWIŃSKA MAGDALENA, Warszawa (PL); KOZIAK SEWERYN,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Układ sterowania niezależnie obracającymi się kołami napędnego wózka pojazdu szynowego, zwłaszcza tramwaju całkowicie
niskopodłogowego
B1 (11) 226884
(41) 2016 08 29
(51) B60M 1/12 (2006.01)
(21) 411340
(22) 2015 02 24
(72) FILIN SERGIY, Szczecin (PL); FILINA-DAWIDOWICZ LUDMIŁA,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Stacja do zasilania akumulatora elektrycznego trolejbusu
B1 (11) 226831
(41) 2015 05 11
(51) B60N 2/58 (2006.01)
B60N 2/44 (2006.01)
(21) 405812
(22) 2013 10 28
(72) SZYMAŃSKI MACIEJ, Rokietnica (PL)
(73) SZYMAŃSKI MACIEJ, Napachanie (PL)
(54) Sposób wytwarzania pokrycia tapicerskiego, zwłaszcza foteli
pojazdów komunikacji zbiorowej i pokrycie tapicerskie, zwłaszcza
foteli pojazdów komunikacji zbiorowej
B1 (11) 226908
(41) 2015 06 08
(51) B60R 25/021 (2013.01)
B60R 25/04 (2013.01)
(21) 406419
(22) 2013 12 07
(72) NIEDŹWIEDŹ REGINA, Puszczykowo (PL)
(73) NIEDŹWIEDŹ REGINA, Puszczykowo (PL)
(54) Blokada wałka kierownicy pojazdów
B1 (11) 226760
(51) B61B 13/12 (2006.01)
A63G 7/00 (2006.01)

(41) 2017 01 16
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(21) 418139
(22) 2016 07 29
(72) GOCZAŁ MAREK, Zebrzydowice (PL); SITEK RADOSŁAW,
Kraków (PL); PRUSAK DANIEL, Kraków (PL); KARPIEL GRZEGORZ,
Kraków (PL)
(73) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Przytkowice (PL)
(54) Sposób rozpędzania pojazdu, napęd pojazdu oraz tor pojazdu
B1 (11) 226777
(41) 2015 04 13
(51) B61D 7/08 (2006.01)
B61D 7/18 (2006.01)
(21) 405536
(22) 2013 10 04
(72) IWANOWSKI JERZY, Zielona Góra (PL)
(73) IWANOWSKI JERZY, Zielona Góra (PL)
(54) Samowyładowczy wagon towarowy
B1 (11) 226896
(41) 2014 10 13
(51) B61L 29/24 (2006.01)
(21) 403503
(22) 2013 04 11
(72) CYGOŃ PIOTR, Cieszyn (PL); MALCHAREK MARIAN,
Mysłowice (PL); PISAREK TOMASZ, Tychy (PL); KLICH BARTŁOMIEJ,
Żory (PL); FIEROCH DARIUSZ, Siemianowice Śląskie (PL); BARAN
JAN, Katowice (PL); ZBRONIEC ELŻBIETA, Imielin (PL); PAWEŁCZYK
ROMAN, Chorzów (PL); LEWANDOWSKI MICHAŁ,
Dąbrowa Górnicza (PL); KOTYCZKA BARTOSZ, Ornontowice (PL);
PAWEŁEK BARTŁOMIEJ, Bytom (PL); STALMACH TOMASZ,
Pszczyna (PL); GASCH SEBASTIAN, Ruda Śląska (PL)
(73) BOMBARDIER TRANSPORTATION/ZWUS/POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Układ sterowania i ciągłej kontroli sygnalizatorów drogowych
samoczynnej sygnalizacji przejazdowej
B1 (11) 226912
(41) 2015 11 09
(51) B62J 1/02 (2006.01)
B62K 19/04 (2006.01)
B62K 19/22 (2006.01)
(21) 408031
(22) 2014 04 28
(72) IMBIEROWICZ JAROSŁAW, Poznań (PL)
(73) IMBIEROWICZ JAROSŁAW, Poznań (PL)
(54) Rower
B1 (11) 226877
(41) 2015 04 13
(51) B62K 15/00 (2006.01)
(21) 405513
(22) 2013 10 01
(72) BRODZIŃSKI WITOLD, Warszawa (PL)
(73) BRODZIŃSKI WITOLD, Warszawa (PL)
(54) Składany pojazd rowerowy
B1 (11) 226857
(41) 2016 09 12
(51) B63B 1/16 (2006.01)
B60F 3/00 (2006.01)
F41H 7/02 (2006.01)
B63H 1/34 (2006.01)
(21) 411527
(22) 2015 03 09
(72) SZCZEPANEK KRZYSZTOF, Nowe Grabie (PL)
(73) SZCZEPANEK KRZYSZTOF, Nowe Grabie (PL)
(54) Pływający pojazd gąsienicowy
B1 (11) 226761
(41) 2014 05 26
(51) B63B 35/32 (2006.01)
E02B 15/04 (2006.01)
G01N 1/10 (2006.01)
(21) 401708
(22) 2012 11 22
(72) WIEJAK JAN, Radom (PL); ZBROWSKI ANDRZEJ,
Radom (PL); MOLENDA JAROSŁAW, Radom (PL); MICHALSKI
ANDRZEJ, Warszawa (PL); MAKOWSKI ŁUKASZ, Warszawa (PL);
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DZIADAK-RZĄŚNIK BOGDAN, Rząśnik (PL); CIEŻ MICHAŁ,
Kraków (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom (PL)
(54) Pływająca platforma do kompleksowego monitorowania
warunków środowiskowych szczególnie zanieczyszczeń wód powierzchniowych
B1 (11) 226874
(41) 2013 04 02
(51) B63C 11/49 (2006.01)
B63G 8/00 (2006.01)
B64F 1/14 (2006.01)
B64G 1/64 (2006.01)
(21) 400571
(22) 2012 08 30
(72) GIERGIEL MARIUSZ, Kraków (PL); MAJKUT KONRAD, Zręcin (PL);
BURATOWSKI TOMASZ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do dokowania obiektu przemieszczającego się
na uwięzi w środowisku płynnym, zwłaszcza sondy podwodnej
B1 (11) 226824
(41) 2017 03 13
(51) B64C 27/18 (2006.01)
B64C 27/48 (2006.01)
B64C 27/80 (2006.01)
(21) 413810
(22) 2015 09 07
(72) MISZKIEWICZ KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY, Schenectady (US)
(54) Układ i sposób regulacji skoku śmigła
B1 (11) 226825
(41) 2017 03 13
(51) B64C 27/18 (2006.01)
B64C 27/48 (2006.01)
B64C 27/80 (2006.01)
(21) 413811
(22) 2015 09 07
(72) MISZKIEWICZ KRZYSZTOF, Warszawa (PL); SZYMANDERA
ALEKSANDER KRZYSZTOF, Warszawa (PL); SZYMAŃSKI PIOTR,
Warszawa (PL); PRZADKA ADAM, Warszawa (PL)
(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY, Schenectady (US)
(54) Układ i sposób regulacji skoku śmigła
B1 (11) 226826
(41) 2017 03 13
(51) B64C 27/80 (2006.01)
B64C 27/48 (2006.01)
B64C 27/18 (2006.01)
(21) 413823
(22) 2015 09 03
(72) TOMASZEWICZ PIOTR WINCENTY, Warszawa (PL)
(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY, Schenectady (US)
(54) Układ sterowania skokiem do zespołu wirnika, silnik turbospalinowy i sposób sterowania kątem skoku wielu łopat śmigła
B1 (11) 226733
(41) 2016 10 24
(51) B65D 83/06 (2006.01)
(21) 412102
(22) 2015 04 22
(72) DOMORADZKI MAREK, Koluszki (PL); ŻÓRAWSKI DAMIAN,
Lidzbark (PL); POĆWIARDOWSKI WOJCIECH, Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób dozowania materiału ziarnistego za pomocą wibracyjnego dozownika sitowego
B1 (11) 226737
(41) 2014 01 20
(51) B65G 3/04 (2006.01)
B65D 88/52 (2006.01)
(21) 399903
(22) 2012 07 11
(72) SIELAMOWICZ IRENA, Białystok (PL); SIELAMOWICZ TOMASZ,
Białystok (PL)
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(73) ISST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(54) Silos do magazynowania substancji suchych i ciekłych
B1 (11) 226829
(41) 2015 02 02
(51) B65G 51/06 (2006.01)
(21) 404950
(22) 2013 08 01
(72) WACHOWIAK JAN, Poznań (PL)
(73) SYSTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(54) Pojemnik poczty pneumatycznej
B1 (11) 226798
(41) 2017 01 30
(51) B65G 53/34 (2006.01)
(21) 413176
(22) 2015 07 17
(72) FIGURSKI MARCELI, Szczecin (PL)
(73) FIGURSKI MARCELI FIMAR BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH,
Szczecin (PL)
(54) Urządzenie załadunkowe
B1 (11) 226905
(41) 2015 05 25
(51) B65H 18/08 (2006.01)
(21) 406053
(22) 2013 11 13
(72) ADAMCZYK MAREK, Gliwice (PL); ZACHARKO JAROSŁAW,
Racibórz (PL); PAWLUKIEWICZ DAMIAN, Żory (PL)
(73) J.T.C. SPÓŁKA AKCYJNA, Będzin (PL)
(54) Urządzenie zwłaszcza do zwijania uszczelek oraz taśm
B1 (11) 226782
(41) 2014 07 07
(51) C01B 25/32 (2006.01)
A61L 27/32 (2006.01)
(21) 402210
(22) 2012 12 24
(72) KIJKOWSKA REGINA, Kraków (PL); SOBCZAK-KUPIEC
AGNIESZKA, Myślenice (PL); MALINA DAGMARA, Kraków (PL);
WZOREK ZBIGNIEW, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania syntetycznego hydroksyapatytu zawierającego nanocząstki srebra metalicznego
B1 (11) 226772
(41) 2014 08 18
(51) C01G 9/02 (2006.01)
B82B 1/00 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
C30B 23/06 (2006.01)
H01L 21/18 (2006.01)
(21) 402754
(22) 2013 02 13
(72) WITKOWSKI BARTŁOMIEJ, Warszawa (PL); WACHNICKI
ŁUKASZ, Warszawa (PL); GODLEWSKI MAREK, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Hydrotermalny sposób wytwarzania zorientowanych nanosłupków ZnO
B1 (11) 226743
(41) 2013 10 28
(51) C02F 1/48 (2006.01)
(21) 398822
(22) 2012 04 16
(72) DEDELIS WOJCIECH, Gdańsk (PL)
(73) OŚRODEK BADAWCZO-SZKOLENIOWY SPAW-TEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(54) Urządzenie do magnetycznej obróbki cieczy, zwłaszcza wody
B1 (11) 226769
(41) 2013 02 04
(51) C04B 14/04 (2006.01)
C04B 14/22 (2006.01)
E04B 1/62 (2006.01)
(21) 399342
(22) 2012 05 28
(72) HRENIAK DARIUSZ, Wrocław (PL); KOWALCZYK JERZY,
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(54) Sposób wytwarzania porowatego materiału krzemionkowo-gipsowego
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(21) 410437
(22) 2014 12 08
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(72) LIPKOWSKA ZOFIA, Warszawa (PL); SOWIŃSKA MARTA,
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ORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL); INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ
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(54) Amfifilowe dendrymery o hydrofobowym rdzeniu zawierające
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(73) INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
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(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
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(54) Sposób modyfikacji bentonitu
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(73) NIŹDZIŃSKI SŁAWOMIR STANISŁAW, Tłuchowo (PL);
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MARKOWICZ STANISŁAW WOJCIECH, Łódź (PL); UNIWERSYTET
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(51) C10M 125/00 (2006.01)
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2955

B1 (11) 226794
(41) 2016 09 26
(51) C23F 13/04 (2006.01)
(21) 411568
(22) 2015 03 13
(72) SOLLICH ANDRZEJ, Banino (PL)
(73) SOLLICH ANDRZEJ ATLAS-SOLLICH ZAKŁAD SYSTEMÓW
ELEKTRONICZNYCH, Banino (PL)
(54) Sposób i układ ochrony katodowej obiektu
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(51) D01F 1/10 (2006.01)
(21) 403325
(22) 2013 03 27
(72) SWINAREW ANDRZEJ, Mysłowice (PL); GOLBA SYLWIA,
Jaworzno (PL); FLAK TOMASZ, Będzin (PL); GABOR JADWIGA,
Chorzów (PL); ŁĘŻNIAK MARTA, Dąbrowa Górnicza (PL); KULPIŃSKI
PIOTR, Łódź (PL); ERDMAN ALEKSANDRA, Rąbień (PL); PĘCZEK
BOGDAN, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Modyfikowane włókna na bazie polimerów syntetycznych i/
lub naturalnych oraz sposób ich otrzymywania
B1 (11) 226786
(41) 2015 07 20
(51) D04B 1/00 (2006.01)
D04B 1/22 (2006.01)
D04B 9/00 (2006.01)
(21) 406791
(22) 2014 01 07
(72) DZIWORSKI JAROSŁAW, Łódź (PL); KOŹMIŃSKA ROMUALDA,
Łódź (PL); WALAK AGNIESZKA, Łódź (PL); JANICKA JOLANTA,
Łódź (PL); MIELICKA ELŻBIETA, Łódź (PL)
(73) INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA, Łódź (PL)
(54) Dzianina przestrzenna rządkowa 3D oraz sposób wytwarzania
dzianin przestrzennych rządkowych 3D i urządzenie do wytwarzania
dzianin przestrzennych rządkowych 3D
B1 (11) 226768
(41) 2015 09 28
(51) D06F 39/02 (2006.01)
D06F 39/04 (2006.01)
(21) 411686
(22) 2015 03 21
(30) 102014205368.4
2014 03 21
DE
(72) SCHENKL JOHANN, Nabburg (DE)
(73) EMZ-HANAUER GMBH & CO.KGAA, Nabburg (DE)
(54) Maszyna piorąca
B1 (11) 226747
(41) 2015 10 26
(51) E01C 7/26 (2006.01)
E01C 7/32 (2006.01)
E01C 7/18 (2006.01)
C08L 17/00 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
(21) 408015
(22) 2014 04 25
(72) RUTTMAR IGOR, Warszawa (PL); ZBOROWSKI ALEKSANDER,
Warszawa (PL); RADZISZEWSKI PIOTR, Warszawa (PL); SARNOWSKI
MICHAŁ, Warszawa (PL); KRÓL JAN, Warszawa (PL); KOWALSKI
KAROL, Warszawa (PL); PIŁAT JERZY, Warszawa (PL); GIL
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KRZYSZTOF, Łódź (PL); DIRNBERGER PETER, Warszawa (PL);
NAWRACAJ MIROSŁAW, Kraków (PL)
(73) STRABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pruszków (PL); POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL); TPA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków (PL)
(54) Konstrukcja nawierzchni drogowej o podwyższonej trwałości
zmęczeniowej
B1 (11) 226788
(41) 2015 10 12
(51) E01C 19/50 (2006.01)
E01C 19/52 (2006.01)
(21) 407851
(22) 2014 04 10
(72) CZYŻEWSKI MIROSŁAW, Białystok (PL); ZADYKOWICZ JAN,
Jurowce (PL); BIELECKI TOMASZ, Białystok (PL)
(73) JAZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(54) Forma ślizgowa do wykonywania podbudowy pod elementy
budowlane, zwłaszcza pod krawężniki
B1 (11) 226907
(41) 2015 06 08
(51) E02B 1/00 (2006.01)
A01K 79/02 (2006.01)
(21) 406323
(22) 2013 11 29
(72) MALINOWSKI MARIUSZ, Wrocław (PL)
(73) PROCOM SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania nieliniowego rozkładu natężenia pola
elektrycznego w środowisku wodnym i układ elektrod do wytwarzania nieliniowego rozkładu natężenia pola elektrycznego w środowisku wodnym
B1 (11) 226838
(41) 2013 06 24
(51) E02D 5/18 (2006.01)
E02D 29/16 (2006.01)
(21) 397424
(22) 2011 12 15
(72) BRZOSKO RYSZARD, Józefów (PL); RYCHLEWSKI PIOTR,
Kobyłka (PL)
(73) INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW, Warszawa (PL);
HYDROBUDOWA-1 ODDZIAŁ ROBÓT FUNDAMENTOWYCH-WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Warszawa (PL)
(54) Zamek ściany szczelinowej i sposób wykonania ściany szczelinowej
B1 (11) 226875
(41) 2014 06 23
(51) E02D 27/44 (2006.01)
E01D 19/08 (2006.01)
F16F 7/00 (2006.01)
(21) 401953
(22) 2012 12 10
(72) FALBORSKI TOMASZ, Kołobrzeg (PL); JANKOWSKI ROBERT,
Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Łożysko polimerowe do redukcji i tłumienia drgań zwłaszcza
konstrukcji budowlanych
B1 (11) 226835
(41) 2014 04 14
(51) E03F 3/04 (2006.01)
(21) 404361
(22) 2013 06 18
(72) DOBROWOLSKI MACIEJ, Grodziszcze (PL)
(73) CAPRICORN SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice (PL)
(54) Modułowy kanał ściekowy
B1 (11) 226876
(51) E04B 1/49 (2006.01)
E04B 1/48 (2006.01)
F16B 13/00 (2006.01)
E04F 13/25 (2006.01)
(21) 405386

(41) 2015 03 30

(22) 2013 09 18
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(72) MICHNO ZBIGNIEW, Gałków Duży (PL)
(73) ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(54) Samonastawny regulowany stabilizator oraz sposób montażu
samonastawnego regulowanego stabilizatora do podłoża
B1 (11) 226897
(41) 2012 08 27
(51) E04B 1/74 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
E04B 1/80 (2006.01)
(21) 398122
(22) 2012 02 15
(30) U1100046
2011 02 16
HU
(72) BARKANYI TAMAS, Nyiregyhaza (HU)
(73) BARKANYI TAMAS, Nyiregyhaza (HU)
(54) Element konstrukcji budowlanej do aktywnej izolacji budynków
B1 (11) 226871
(41) 2013 11 25
(51) E04B 1/82 (2006.01)
E04B 2/74 (2006.01)
E04B 2/76 (2006.01)
(21) 399202
(22) 2012 05 16
(72) KOWALSKI RADOSŁAW REMIGIUSZ, Wyszków (PL)
(73) SINIAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Pionowa przegroda budowlana oraz sposób wytwarzania pionowej przegrody budowlanej
B1 (11) 226898
(41) 2013 06 10
(51) E04B 2/96 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)
E04F 13/21 (2006.01)
(21) 397324
(22) 2011 12 09
(72) RUŚNIOK DARIUSZ, Bielsko-Biała (PL); DACKA PAWEŁ,
Bielsko-Biała (PL)
(73) ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(54) Połączenie dylatacyjne fasady
B1 (11) 226785
(41) 2015 05 11
(51) E04C 1/40 (2006.01)
E04C 1/00 (2006.01)
E04G 13/00 (2006.01)
E04B 2/86 (2006.01)
E04B 1/78 (2006.01)
(21) 405800
(22) 2013 10 29
(72) KATYSZEWSKI ADAM, Łódź (PL); KATYSZEWSKI IWO ADAM,
Łódź (PL)
(73) KATYSZEWSKI ADAM, Łódź (PL); KATYSZEWSKI IWO, Łódź (PL)
(54) Kształtka budowlana do szalunku traconego i szalunek tracony
z kształtek budowlanych
B1 (11) 226834
(41) 2015 10 26
(51) E04C 5/12 (2006.01)
(21) 407898
(22) 2014 04 14
(72) KOTYNIA RENATA, Łódź (PL); LASEK KRZYSZTOF,
Piotrków Trybunalski (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) System kotwiąco-naprężający do naciągu taśm kompozytowych wklejanych w przypowierzchniową otulinę elementów budowlanych
B1 (11) 226784
(41) 2013 11 25
(51) E04D 13/17 (2006.01)
F24F 7/02 (2006.01)
(21) 403450
(22) 2013 04 08
(72) NAJGEBAUER ROMAN, Bydgoszcz (PL)
(73) INTEMO SPÓŁKA AKCYJNA, Piotrków Kujawski (PL)
(54) Wywietrznik połaciowy
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B1 (11) 226758
(41) 2017 02 27
(51) E04F 19/04 (2006.01)
F21S 4/00 (2016.01)
F21W 111/02 (2006.01)
F21Y 103/10 (2016.01)
(21) 413665
(22) 2015 08 25
(72) SZYMAŃSKI ANDRZEJ, Poznań (PL)
(73) SZYMAŃSKI ANDRZEJ LARS, Poznań (PL)
(54) Przypodłogowa listwa oświetleniowa
B1 (11) 226911
(41) 2015 08 17
(51) E04F 21/18 (2006.01)
E04F 21/00 (2006.01)
E04G 21/18 (2006.01)
(21) 407179
(22) 2014 02 14
(72) DURAJ ANTONI, Bystra (PL)
(73) DURAJ ANTONI, Bystra (PL)
(54) Przyrząd do płaszczyznowania płytek
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(73) POLTEGOR-INSTYTUT INSTYTUT GÓRNICTWA
ODKRYWKOWEGO, Wrocław (PL)
(54) Sposób ograniczenia pylenia pryzm, hałd czy zwałowisk odkrywkowych zakładów górniczych i przeróbczych albo zabezpieczania przed zanieczyszczeniem składowanych w pryzmach produktów
sypkich oraz wytwór do realizacji tego sposobu
B1 (11) 226879
(41) 2016 01 18
(51) E21D 21/02 (2006.01)
(21) 408815
(22) 2014 07 11
(72) KORZENIOWSKI WALDEMAR, Kraków (PL); SKRZYPKOWSKI
KRZYSZTOF, Trzebinia (PL); HEREZY ŁUKASZ, Pękowice (PL); KULIK
MAREK, Lednica Górna (PL); ZAGÓRSKI KRZYSZTOF, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób pomiaru obciążenia kotwy oraz dynamometryczna
podkładka kotwowa

B1 (11) 226771
(41) 2015 04 27
(51) E04G 23/02 (2006.01)
(21) 405647
(22) 2013 10 15
(72) GIL ZOFIA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wzmocnienia spękanych elementów drewnianych

B1 (11) 226756
(41) 2017 02 27
(51) F02K 7/067 (2006.01)
(21) 413647
(22) 2015 08 24
(72) WOLAŃSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa (PL)
(54) Kanał dolotowy z przepływem zwrotnym do komory spalania
z wirującą detonacją

B1 (11) 226858
(41) 2016 09 12
(51) E05C 1/00 (2006.01)
E05C 3/00 (2006.01)
E05C 19/06 (2006.01)
(21) 411546
(22) 2015 03 11
(72) SAWARZYŃSKI JAKUB, Rawicz (PL)
(73) RAWICKA FABRYKA WYPOSAŻENIA WAGONÓW RAWAG
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rawicz (PL)
(54) Zamek okna uchylnego

B1 (11) 226757
(41) 2017 02 27
(51) F02K 7/067 (2006.01)
F02K 9/78 (2006.01)
(21) 413648
(22) 2015 08 24
(72) WOLAŃSKI PIOTR, Warszawa (PL); KALINA PIOTR,
Warszawa (PL); BALICKI WŁODZIMIERZ, Warszawa (PL); ROWIŃSKI
ARTUR, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa (PL)
(54) Gazodynamiczny zawór zwrotny do komory spalania z wirującą
detonacją

B1 (11) 226862
(41) 2016 08 29
(51) E05C 19/02 (2006.01)
D06F 39/14 (2006.01)
(21) 416125
(22) 2016 02 12
(30) 102015002538.4
2015 02 27
DE
(72) DIRNBERGER ALBERT, Neunburg vorm Wald (DE); WALZ
DOMINIK, Nabburg (DE)
(73) EMZ-HANAUER GMBH & CO.KGAA, Nabburg (DE)
(54) Zatrzask do drzwiczek do elektrycznego urządzenia gospodarstwa domowego
B1 (11) 226832
(41) 2014 05 12
(51) E21B 7/18 (2006.01)
E21B 10/60 (2006.01)
(21) 406176
(22) 2012 02 23
(30) 2011900671
2011 02 25
AU
(86) 2012 02 23
PCT/AU12/00168
(87) 2012 08 30
WO12/113024
(72) ADAM SCOTT CHRISTOPHER, Queensland (AU); BARRY DAVID,
Queensland (AU); LUGG PETER, Queensland (AU)
(73) CMTE DEVELOPMENT LIMITED, Queensland (AU)
(54) Konstrukcja dyszy głowicy wiertniczej do wiercenia płynem
B1 (11) 226780
(41) 2016 03 29
(51) E21C 41/32 (2006.01)
B09C 1/00 (2006.01)
C09K 17/00 (2006.01)
A01B 79/02 (2006.01)
(21) 409603
(22) 2014 09 26
(72) PATLA SŁAWOMIR, Wrocław (PL); ZBINKOWSKA SYLWIA,
Wrocław (PL); GRZEŚKOWIAK ARKADIUSZ, Wałbrzych (PL); BRYCH
MARIA, Małkowice (PL)

B1 (11) 226759
(41) 2016 08 16
(51) F03B 9/00 (2006.01)
(21) 416117
(22) 2016 02 12
(72) SZUBA BOGUSŁAW, Nysa (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Turbina hydrokinetyczna
B1 (11) 226849
(41) 2015 06 22
(51) F03D 3/06 (2006.01)
F03D 3/02 (2006.01)
F03D 9/00 (2006.01)
(21) 409628
(22) 2014 09 29
(72) POLAK ARTUR, Bytom (PL)
(73) INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL,
Katowice (PL)
(54) Elektrownia wiatrowa o pionowej osi obrotu
B1 (11) 226776
(41) 2016 04 11
(51) F16F 1/02 (2006.01)
F16F 1/46 (2006.01)
(21) 409761
(22) 2014 10 10
(72) SALWIŃSKI JÓZEF, Kraków (PL); BEDNAREK KAZIMIERZ,
Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania sprężyn śrubowych
B1 (11) 226764
(51) F16H 37/12 (2006.01)
F16H 13/08 (2006.01)

(41) 2016 12 19
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F16H 25/06 (2006.01)
F16H 21/14 (2006.01)
B25J 9/10 (2006.01)
412624
(22) 2015 06 08
GŁAŻEWSKI WOJCIECH, Białystok (PL)
GŁAŻEWSKI WOJCIECH, Białystok (PL)
Reduktor obrotów

B1 (11) 226901
(41) 2015 06 22
(51) F16H 55/00 (2006.01)
F16H 53/00 (2006.01)
(21) 406584
(22) 2013 12 18
(72) ZBOIŃSKI MARIUSZ, Warszawa (PL); CZUPRYNIAK RAFAŁ,
Błonie (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Układ załączania biegu przekładni
B1 (11) 226868
(41) 2014 11 10
(51) F16H 57/12 (2006.01)
F16H 55/24 (2006.01)
F16H 55/18 (2006.01)
(21) 406816
(22) 2014 01 10
(72) SOBOLAK MARIUSZ, Rzeszów (PL); KOZIK BOGDAN,
Boguchwała (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Bezluzowa przekładania obiegowa
B1 (11) 226859
(41) 2016 12 05
(51) F16K 11/00 (2006.01)
F16K 31/122 (2006.01)
F15B 13/02 (2006.01)
(21) 412449
(22) 2015 05 22
(72) JERMAK CZESŁAW, Poznań (PL); RYBARCZYK DOMINIK,
Wiórek (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Zawór wielodrogowy rozdzielający z tłoczkiem śrubowym
B1 (11) 226754
(41) 2016 09 26
(51) F16M 11/12 (2006.01)
G03B 17/56 (2006.01)
(21) 411670
(22) 2015 03 20
(72) GIESKO TOMASZ, Radom (PL); MIZAK WOJCIECH,
Wielogóra (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom (PL)
(54) Zespół pozycjonera modułu wizyjnego zwłaszcza w hybrydowej głowicy wizyjnej
B1 (11) 226801
(41) 2017 03 13
(51) F17C 1/04 (2006.01)
B65D 88/12 (2006.01)
B60P 3/22 (2006.01)
(21) 413742
(22) 2015 08 31
(72) GŁOWIK-ŁAZARCZYK KATARZYNA, Piekary Śląskie (PL);
KUKOFKA DAWID, Tarnowskie Góry (PL)
(73) ZAKŁAD APARATURY CHEMICZNEJ CHEMET SPÓŁKA
AKCYJNA, Tarnowskie Góry (PL)
(54) Osłona przeciwsłoneczna zbiornika cysterny kolejowej
B1 (11) 226766
(51) F21V 7/06 (2006.01)
F21V 11/00 (2015.01)
F21S 8/04 (2006.01)
F21Y 103/00 (2006.01)
F21V 13/10 (2006.01)

(41) 2017 03 13
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(21) 413792
(22) 2015 09 02
(72) SOBCZAK GRZEGORZ, Elbląg (PL)
(73) LIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Elbląg (PL)
(54) Element układu optycznego oprawy oświetleniowej antyolśnieniowej
B1 (11) 226800
(41) 2017 02 13
(51) F21V 29/503 (2015.01)
F21S 8/00 (2006.01)
F21W 131/103 (2006.01)
(21) 413466
(22) 2015 08 07
(72) KOYNOV JAKUB, Wrocław (PL); STATKIEWICZ ALBERT,
Legnica (PL); KOENIG GUSTAW, Wrocław (PL)
(73) KOYNOV JAKUB, Wrocław (PL); STATKIEWICZ ALBERT,
Legnica (PL); KOENIG GUSTAW, Wrocław (PL)
(54) Żarówka z diodami LED
B1 (11) 226746
(41) 2015 08 03
(51) F23M 9/06 (2006.01)
(21) 406962
(22) 2014 01 27
(72) ORŁOWSKI JAROSŁAW, Kołobrzeg (PL)
(73) ORŁOWSKI JAROSŁAW, Kołobrzeg (PL)
(54) Deflektor-separujący zwłaszcza dla kotłów
B1 (11) 226864
(41) 2016 03 14
(51) F24C 5/18 (2006.01)
F24C 5/02 (2006.01)
F23K 5/04 (2006.01)
(21) 409339
(22) 2014 09 01
(72) ZIÓŁKOWSKI DARIUSZ, Warszawa (PL); ZUBIK PRZEMYSŁAW,
Warszawa (PL)
(73) ZIÓŁKOWSKI DARIUSZ, Warszawa (PL); ZUBIK PRZEMYSŁAW,
Warszawa (PL)
(54) Biokominek i sposób tankowania, sterowania i zakańczania
spalania w biokominku
B1 (11) 226844
(41) 2015 01 19
(51) F24D 3/14 (2006.01)
F24D 3/02 (2006.01)
(21) 404762
(22) 2013 07 18
(72) SZULC ROBERT, Mrowino (PL); PANAS ARTUR, Zimin (PL);
PODLEWSKI JACEK, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, Falenty (PL)
(54) Urządzenie dogrzewająco-chłodzące kojce dla loch i prosiąt
B1 (11) 226866
(41) 2016 09 12
(51) F24J 3/08 (2006.01)
F24F 13/30 (2006.01)
F24F 3/16 (2006.01)
(21) 411450
(22) 2015 03 03
(72) MUCHA ZENON, Chruszczobród (PL); NOWAK-MUCHA
RENATA, Chruszczobród (PL)
(73) MUCHA ZENON, Chruszczobród (PL); NOWAK-MUCHA
RENATA, Chruszczobród (PL)
(54) Gruntowy powietrzny wymiennik ciepła
B1 (11) 226869
(41) 2016 04 11
(51) F25B 29/00 (2006.01)
(21) 409709
(22) 2014 10 02
(72) KARWAT BOLESŁAW, Kraków (PL); STAŃCZYK EMIL,
Krasocin (PL); SWATEK MIECZYSŁAW, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Układ urządzeń do wytwarzania wody lodowej z wykorzystaniem ciepła przesyłanego sieciami ciepłowniczymi

Nr 9/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

2959

B1 (11) 226735
(41) 2017 01 02
(51) F41A 33/00 (2006.01)
(21) 412796
(22) 2015 06 22
(72) CHROBOT WOJCIECH, Czechów (PL); HŁOSTA PAWEŁ,
Kobyłka (PL); CAŁKA RAFAŁ, Latowicz (PL); STĘPNIAK SŁAWOMIR,
Zielonka (PL); GŁOGOWSKI TOMASZ, Zielonka (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA, Zielonka (PL)
(54) Moduł komunikacji między symulatorem broni, zwłaszcza strzeleckiej a centralną jednostką sterująco-przetwarzającą

(21) 404316
(22) 2013 06 14
(72) STĘPIEŃ PAWEŁ, Otwock (PL); WYRZYKOWSKI WŁODZIMIERZ,
Białe Błota (PL)
(73) CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO,
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Józefów k/ Otwocka (PL);
WYRZYKOWSKI WŁODZIMIERZ W 2, Białe Błota (PL)
(54) Stanowisko do pomiaru rozkładu światła z sygnalizatorów
optycznych

B1 (11) 226927
(41) 2017 01 02
(51) F41H 1/02 (2006.01)
A41D 31/02 (2006.01)
(21) 412812
(22) 2015 06 22
(72) LITWIN ŁUKASZ, Przybysławice (PL)
(73) LUBAWA SPÓŁKA AKCYJNA, Ostrów Wielkopolski (PL)
(54) Materiał kompozytowy do kamizelki ochronnej

B1 (11) 226778
(41) 2016 10 24
(51) G01M 1/28 (2006.01)
G01B 5/012 (2006.01)
(21) 412024
(22) 2015 04 17
(72) SAMBORSKI TOMASZ, Radom (PL); ZBROWSKI ANDRZEJ,
Radom (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom (PL)
(54) Urządzenie do pomiaru bicia, zwłaszcza osiowego kół zębatych

B1 (11) 226797
(41) 2017 01 02
(51) F41H 3/00 (2006.01)
F41H 3/02 (2006.01)
(21) 412804
(22) 2015 06 22
(72) PLEBANKIEWICZ IRENEUSZ, Wrocław (PL); PRZYBYŁ
WOJCIECH, Wrocław (PL); SZCZODROWSKA BOGUSŁAWA,
Wrocław (PL); MUSIAŁ GRZEGORZ, Wrocław (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ
IM. PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław (PL)
(54) Sposób generowania cyfrowego wzoru kamuflażu
B1 (11) 226734
(41) 2017 01 02
(51) F41J 5/00 (2006.01)
F41A 33/00 (2006.01)
F41G 3/26 (2006.01)
(21) 412795
(22) 2015 06 22
(72) KOWALEWSKI JERZY, Zielonka (PL); HŁOSTA PAWEŁ,
Kobyłka (PL); GŁOGOWSKI TOMASZ, Zielonka (PL); STĘPNIAK
SŁAWOMIR, Zielonka (PL); CAŁKA RAFAŁ, Latowicz (PL); PIĄTEK
BOGDAN, Zielonka (PL); SZABŁOWSKI KRZYSZTOF, Kobyłka (PL);
MERDA TOMASZ, Kobyłka (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA, Zielonka (PL)
(54) Symulator karabinu samoczynno-samopowtarzalnego
B1 (11) 226850
(41) 2016 04 11
(51) G01D 5/24 (2006.01)
G01D 5/241 (2006.01)
G01B 7/00 (2006.01)
(21) 409763
(22) 2014 10 10
(72) KOZARSKI MACIEJ, Granica (PL); DAROWSKI MAREK,
Warszawa (PL); ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
IM. MACIEJA NAŁĘCZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Pojemnościowy czujnik przemieszczenia
B1 (11) 226823
(41) 2017 03 13
(51) G01D 11/00 (2006.01)
G01T 1/00 (2006.01)
(21) 413773
(22) 2015 09 01
(72) WOŁOSZCZUK ADAM, Warszawa (PL); ZIÓŁKOWSKI MICHAŁ,
Warszawa (PL); PUCHALSKI SŁAWOMIR, Błonie (PL); ROKOSZ
TOMASZ, Janki (PL); SAŁEK PAWEŁ, Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Obudowa radiometru robota mobilnego
B1 (11) 226843
(51) G01J 1/00 (2006.01)
G01J 1/04 (2006.01)

(41) 2014 02 17

B1 (11) 226852
(41) 2015 12 07
(51) G01M 17/02 (2006.01)
G01B 11/16 (2006.01)
B60C 23/06 (2006.01)
(21) 409801
(22) 2014 10 15
(72) DUDZIŃSKI PIOTR, Wrocław (PL); CHOŁODOWSKI JAKUB,
Chwalęcice (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Czujnik do pomiaru przemieszczeń, zwłaszcza elementów ogumienia względem obręczy koła jezdnego
B1 (11) 226923
(41) 2016 08 16
(51) G01M 17/007 (2006.01)
A01B 63/00 (2006.01)
B66F 7/24 (2006.01)
B66F 7/28 (2006.01)
(21) 411134
(22) 2015 02 02
(72) BRZÓZKO JACEK, Marki (PL); LALIK RAFAŁ, Stara Huta (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Symulator pokonywania przeszkód terenowych, zwłaszcza
kłody leżącej i pniaka
B1 (11) 226870
(41) 2017 01 30
(51) G01N 1/28 (2006.01)
G01N 33/46 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
(21) 413325
(22) 2015 07 29
(72) BOGOMAZ URSZULA, Chrzanów (PL); FRĄCZEK JAROSŁAW,
Giebułtów (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób przygotowania próbek materiału drzewiastego, zwłaszcza pędów roślin drzewiastych do testów wytrzymałościowych,
w szczególności do testu wytrzymałości na ścinanie i urządzenie
do realizacji tego sposobu
B1 (11) 226889
(41) 2012 12 03
(51) G01N 21/64 (2006.01)
(21) 395074
(22) 2011 05 31
(72) GĘBICKI JERZY, Łódź (PL); MARCINEK ANDRZEJ, Łódź (PL);
CHŁOPICKI STEFAN, Kraków (PL)
(73) ANGIONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Sposób określania parametrów do oceny funkcji śródbłonka
naczyniowego
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B1 (11) 226779
(41) 2016 08 29
(51) G01N 27/407 (2006.01)
G01N 21/00 (2006.01)
G01N 21/77 (2006.01)
G01N 21/78 (2006.01)
G01N 21/80 (2006.01)
G01N 31/22 (2006.01)
C03C 25/10 (2006.01)
(21) 411431
(22) 2015 02 28
(72) WYSOKIŃSKI KAROL, Gdynia (PL); NAPIERAŁA MAREK,
Warszawa (PL); SZYMAŃSKI MICHAŁ, Warszawa (PL);
BROCZKOWSKA MAŁGORZATA, Lublin (PL); MURAWSKI MICHAŁ,
Warszawa (PL); STAŃCZYK TOMASZ, Piaseczno (PL); KOŁAKOWSKA
AGNIESZKA, Warszawa (PL); NASIŁOWSKI TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) INPHOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Światłowodowy czujnik gazów oraz sposób wytwarzania światłowodowego czujnika gazów
B1 (11) 226796
(41) 2016 10 10
(51) G01N 29/48 (2006.01)
G01M 17/04 (2006.01)
(21) 411784
(22) 2015 03 27
(72) KOWALCZYK JAKUB, Poznań (PL); ULBRICH DARIUSZ,
Poznań (PL); JÓSKO MARIAN, Poznań (PL); SELECH JAROSŁAW,
Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób badania połączenia metal-guma w elementach zawieszenia pojazdów samochodowych ultradźwiękową głowicą
z linią opóźniającą, samodopasowującą się do kształtu badanego
elementu
B1 (11) 226787
(41) 2015 09 28
(51) G01N 33/22 (2006.01)
G01N 21/25 (2006.01)
G01N 21/17 (2006.01)
(21) 407624
(22) 2014 03 24
(72) BAJDOR KRZYSZTOF, Warszawa (PL); BARANOWSKI PIOTR A.,
Złotniki (PL); BIERNAT KRZYSZTOF, Warszawa (PL); CZARNOCKA
JOANNA, Warszawa (PL); KALWAS JERZY, Pasłęk (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa (PL);
CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY APARATURY
BADAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ COBRABID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób oceny zmiany niektórych właściwości paliw w czasie
magazynowania
B1 (11) 226821
(41) 2016 11 21
(51) G01N 33/22 (2006.01)
G01F 13/00 (2006.01)
G01N 25/00 (2006.01)
(21) 412277
(22) 2015 05 08
(72) STEFANOWICZ-PIĘTA IZABELA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT ENERGETYKI, Warszawa (PL)
(54) Sposób i instalacja badawczo-pomiarowa do ciągłej wieloparametrowej analizy procesów przetwarzania i reformingu energetycznych paliw gazowych oraz stanu zanieczyszczeń gazu poreakcyjnego tlenkami azotu, węgla, siarki, chloru
B1 (11) 226899
(41) 2015 04 13
(51) G01N 33/42 (2006.01)
G01N 1/16 (2006.01)
(21) 405591
(22) 2013 10 09
(72) KRÓL JAN, Warszawa (PL); RADZISZEWSKI PIOTR,
Wólka Przedmiescie (PL); KOWALSKI KAROL, Warszawa (PL);
SARNOWSKI MICHAŁ, Warszawa (PL); PIŁAT JERZY, Warszawa (PL);
CZAJKOWSKI PAWEŁ, Rypin (PL)

Nr 9/2017

(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do pomiaru stabilności magazynowania asfaltów
modyfikowanych polimerami, gumą lub mieszaniną modyfikatorów
B1 (11) 226846
(41) 2015 12 21
(51) G01P 15/00 (2006.01)
G01C 19/16 (2006.01)
F16M 13/00 (2006.01)
(21) 408479
(22) 2014 06 09
(72) CZECH KRZYSZTOF, Białystok (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Podstawa do pomiaru przyspieszeń drgań powierzchniowych
propagowanych w ośrodku gruntowym
B1 (11) 226854
(41) 2016 06 06
(51) G01R 15/18 (2006.01)
G01R 1/22 (2006.01)
(21) 410322
(22) 2014 12 01
(72) KOWALSKI GRZEGORZ, Warszawa (PL); NOWAKOWSKI
ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Rozłączalny przetwornik prądu na napięcie
B1 (11) 226855
(41) 2016 06 06
(51) G01R 15/18 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
H01F 38/28 (2006.01)
(21) 410323
(22) 2014 12 01
(72) KOWALSKI GRZEGORZ, Warszawa (PL); NOWAKOWSKI
ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Czujnik prądu
B1 (11) 226902
(41) 2015 05 11
(51) G01R 35/02 (2006.01)
H01F 27/42 (2006.01)
H01F 38/28 (2006.01)
(21) 405867
(22) 2013 10 31
(72) ZIÓŁKO MICHAŁ, Gdańsk (PL); WOŁOSZYK MAREK, Rumia (PL);
ROSKOSZ RYSZARD, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób i układ do zmniejszania błędów przekładników prądowych poprzez domagnesowanie rdzenia
B1 (11) 226853
(41) 2016 05 23
(51) G02B 6/44 (2006.01)
(21) 410174
(22) 2014 11 18
(72) KALISZ JAN, Rzeszów (PL); KALISZ RAFAŁ, Rzeszów (PL);
KALISZ BARTŁOMIEJ, Łódź (PL); WRONIKOWSKI MARIAN,
Hornówek (PL); KIEŁB MAREK, Rogóżno (PL); KRZEMIŃSKI PIOTR,
Lublin (PL)
(73) FIBRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów (PL)
(54) Kabel światłowodowy
B1 (11) 226774
(41) 2014 08 18
(51) G06F 3/01 (2006.01)
G06K 9/36 (2006.01)
(62) 391974
(21) 408119
(22) 2010 07 27
(72) CZYŻEWSKI ANDRZEJ, Gdynia (PL); RYBACKI RAFAŁ, Ostróda (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Układ do prowadzenia monitoringu
B1 (11) 226892
(51) G06F 11/20 (2006.01)
H04L 12/26 (2006.01)

(41) 2013 02 04
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(21) 395806
(22) 2011 07 29
(72) KRYSIAK GRZEGORZ, Warszawa (PL)
(73) GOLDENLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Układ zespołu serwerowego

(21) 416197
(22) 2016 02 19
(72) KURAN ZYGMUNT, Warszawa (PL)
(73) KURAN ZYGMUNT, Warszawa (PL)
(54) Sposób identyfikacji uszkodzonego zwarciem doziemnym odcinka linii sieci energetycznej średniego napięcia

B1 (11) 226851
(41) 2016 04 25
(51) G06Q 10/00 (2012.01)
G06Q 50/00 (2012.01)
G01D 1/10 (2006.01)
G01D 3/00 (2006.01)
(21) 409793
(22) 2014 10 16
(72) PAJOR MIROSŁAW, Bezrzecze (PL); STATECZNY KAMIL,
Świnoujście (PL); GRUDZIŃSKI MAREK, Mierzyn (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób sterowania bezkolizyjnym przemieszczaniem ładunku
w trójwymiarowej przestrzeni i układ sterowania bezkolizyjnym
przemieszczaniem ładunku w trójwymiarowej przestrzeni

B1 (11) 226763
(41) 2016 11 21
(51) H02H 9/04 (2006.01)
(21) 412344
(22) 2015 05 15
(72) CHMIELEWSKI TOMASZ, Karczewice Prywatne (PL)
(73) ABB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Układ ograniczający przepięcia w elektrycznych obwodach
trójfazowych

B1 (11) 226920
(41) 2016 07 04
(51) G07C 5/08 (2006.01)
(21) 410782
(22) 2014 12 24
(72) KLIMA MICHAŁ, Katowice (PL); KUREK MARIUSZ, Tychy (PL);
LIZAKOWSKI ARKADIUSZ, Katowice (PL)
(73) KLIMA MICHAŁ KL ELECTRONICS, Katowice (PL)
(54) Rejestrator oraz sposób zwłaszcza do monitoringu i diagnozowania stanu pojazdu
B1 (11) 226865
(41) 2016 06 20
(51) G09B 23/18 (2006.01)
H02N 15/00 (2006.01)
(21) 410650
(22) 2014 12 19
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Przyrząd do badania lewitacji w polu magnetycznym
B1 (11) 226744
(41) 2014 03 31
(51) H01F 5/00 (2006.01)
H01F 5/06 (2006.01)
H01F 27/02 (2006.01)
H01F 41/12 (2006.01)
(21) 400908
(22) 2012 09 25
(72) KWIATKOWSKI KONRAD, Szczecin (PL); NACHMAN
MAŁGORZATA, Stargard Szczeciński (PL); MICHALSKI PAWEŁ,
Stargard Szczeciński (PL); WOJNOWSKI JACEK, Choszczno (PL);
ROSŁANIEC ZBIGNIEW, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób zabezpieczania przed wilgocią cewek elektrycznych
stosowanych w urządzeniach precyzyjnych
B1 (11) 226781
(41) 2010 10 11
(51) H02G 7/00 (2006.01)
H01B 17/00 (2006.01)
(21) 387618
(22) 2009 03 27
(72) ANIOŁOWSKI BOGDAN, Grudziądz (PL); KONIECZNY
ZBIGNIEW, Toruń (PL); KRUSZYŃSKI TADEUSZ, Toruń (PL);
PODHALAŃSKI KRZYSZTOF, Grudziądz (PL); SŁOMIŃSKI WIESŁAW,
Grudziądz (PL); MICHNIEWSKI RYSZARD, Toruń (PL)
(73) ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób wymiany łańcucha izolatorów długopniowych porcelanowych i szklanych oraz osprzętu na słupach odporowych linii
najwyższych napięć i urządzenia do wymiany izolatorów
B1 (11) 226767
(51) H02H 3/26 (2006.01)

(41) 2016 12 19

B1 (11) 226872
(41) 2010 11 08
(51) H02J 7/04 (2006.01)
H02M 3/335 (2006.01)
(21) 387911
(22) 2009 04 29
(72) SZYMAŃSKI BERNARD, Warszawa (PL); KOMPA KAMIL,
Biała Podlaska (PL)
(73) ELPOL-CENTRUM ELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SPÓŁKA
CYWILNA JERZY SZYMAŃSKI/WIESŁAWA SZYMAŃSKA,
Radom (PL); P. P. H. U. EWA KOMPA, Biała Podlaska (PL)
(54) Sposób sterowania układem trójfazowej przetwornicy rezonansowej prądu stałego z filtrem wyjściowym drugiego rzędu C L
do ładowania baterii akumulatorów
B1 (11) 226799
(41) 2017 01 30
(51) H02J 50/00 (2016.01)
H01B 17/14 (2006.01)
(21) 413279
(22) 2015 07 27
(72) RUSZCZYK ADAM, Kraków (PL); PIASECKI WOJCIECH,
Kraków (PL)
(73) ABB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do bezprzewodowego zasilania urządzeń pracujących na wysokim potencjale
B1 (11) 226888
(41) 2015 05 25
(51) H02K 3/16 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)
(21) 410191
(22) 2014 11 19
(30) 14/085953
2013 11 21
US
(72) FISENI ALEXANDER FELIX, Niskayuna (US); HUH KUM-KANG,
Niskayuna (US); OSAMA MOHAMED, Niskayuna (US); PAPINI
FRANCESCO, Niskayuna (US)
(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY, Schenectady (US)
(54) Zespół wirnika maszyny elektrycznej w konfiguracji skośnej
B1 (11) 226822
(41) 2016 12 19
(51) H02M 7/162 (2006.01)
(21) 412750
(22) 2015 06 17
(72) BLAKIEWICZ GRZEGORZ, Straszyn (PL); JAKUSZ JACEK,
Gdańśk (PL); JENDERNALIK WALDEMAR, Starogard Gdański (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Prostownik napięcia zwłaszcza dla technologii CMOS
B1 (11) 226922
(41) 2016 07 18
(51) H02P 1/44 (2006.01)
(21) 411019
(22) 2015 01 15
(72) FREDRYCH WITOLD MICHAŁ, Toruń (PL)
(73) FREDRYCH WITOLD MICHAŁ, Toruń (PL)
(54) Układ sterowania silnika indukcyjnego z kondensatorem rozruchowym
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Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

A01B 21/08 (2006.01)
A01B 29/04 (2006.01)
A01B 27/00 (2006.01)
A01B 49/06 (2006.01)
A01B 79/02 (2006.01)
A01B 63/00 (2006.01)
A01C 7/04 (2006.01)
A01C 7/06 (2006.01)
A01G 7/00 (2006.01)
A01K 15/02 (2006.01)
A01K 79/02 (2006.01)
A01M 7/00 (2006.01)
A01M 11/00 (2006.01)
A01M 7/00 (2006.01)
A01M 11/00 (2006.01)
A01M 29/32 (2011.01)
A01M 29/00 (2011.01)
A01N 43/56 (2006.01)
A01N 37/36 (2006.01)
A01N 43/60 (2006.01)
A01N 43/90 (2006.01)
A21D 8/00 (2006.01)
A21D 2/36 (2006.01)
A21D 8/04 (2006.01)
A21D 6/00 (2006.01)
A21D 13/16 (2017.01)
A21D 13/19 (2017.01)
A23J 1/06 (2006.01)
A23L 21/20 (2016.01)
A41D 31/02 (2006.01)
A42B 3/04 (2006.01)
A47C 4/28 (2006.01)
A47C 7/40 (2006.01)
A47C 7/34 (2006.01)
A47C 3/18 (2006.01)
A47C 1/022 (2006.01)
A47C 17/13 (2006.01)
A47C 17/04 (2006.01)
A47L 13/38 (2006.01)
A61B 1/00 (2006.01)
A61B 3/16 (2006.01)
A61B 3/113 (2006.01)
A61B 5/22 (2006.01)
A61B 17/72 (2006.01)
A61B 17/68 (2006.01)
A61B 17/58 (2006.01)
A61B 17/72 (2006.01)
A61B 17/68 (2006.01)
A61B 17/58 (2006.01)
A61C 5/04 (2006.01)
A61F 2/02 (2006.01)
A61F 2/28 (2006.01)
A61H 1/00 (2006.01)
A61K 35/644 (2015.01)
A61K 6/00 (2006.01)
A61K 6/033 (2006.01)

226732
226731
226731*
226863*
226780*
226923*
226762
226863
226738
226740
226907*
226819
226819*
226820
226820*
226813
226813*
226804*
226804*
226804*
226804*
226815
226815*
226815*
226815*
226815*
226815*
226770
226818
226927*
226827*
226906
226906*
226909
226909*
226909*
226903
226903*
226914
226750
226900
226775
226921
226929
226929*
226929*
226930
226930*
226930*
226812
226891*
226891*
226867*
226818*
226812*
226812*

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

A61K 6/04 (2006.01)
226812*
A61K 8/19 (2006.01)
226840
A61K 8/368 (2006.01) 226840*
A61K 8/36 (2006.01)
226882
A61K 8/37 (2006.01)
226882*
A61K 8/81 (2006.01)
226882*
A61K 8/87 (2006.01)
226882*
A61K 8/92 (2006.01)
226847
A61K 8/97 (2006.01)
226847*
A61K 8/92 (2006.01)
226848
A61K 8/97 (2006.01)
226848*
A61K 8/97 (2006.01)
226839
A61K 9/107 (2006.01) 226873
A61K 8/06 (2006.01)
226873*
A61K 31/47 (2006.01) 226845
A61K 31/175 (2006.01) 226789
A61K 36/185 (2006.01) 226893
A61K 36/185 (2006.01) 226894
A61K 36/185 (2006.01) 226895
A61K 38/00 (2006.01) 226806
A61K 38/17 (2006.01) 226806*
A61K 9/00 (2006.01)
226806*
A61K 47/48 (2006.01) 226742
A61K 31/416 (2006.01) 226804*
A61K 31/231 (2006.01) 226804*
A61K 31/4985 (2006.01) 226804*
A61K 31/7048 (2006.01) 226804*
A61K 31/407 (2006.01) 226805*
A61K 31/41 (2006.01) 226805*
A61K 31/435 (2006.01) 226805*
A61K 31/4995 (2006.01) 226890*
A61K 35/655 (2015.01) 226890*
A61K 8/73 (2006.01)
226792*
A61L 15/28 (2006.01) 226837
A61L 15/42 (2006.01) 226837*
A61L 15/44 (2006.01) 226837*
A61L 27/12 (2006.01) 226891
A61L 27/28 (2006.01) 226891*
A61L 27/30 (2006.01) 226891*
A61L 27/32 (2006.01) 226891*
A61L 27/44 (2006.01) 226841
A61L 27/32 (2006.01) 226782*
A61P 3/12 (2006.01)
226845*
A61P 9/10 (2006.01)
226893*
A61P 9/10 (2006.01)
226894*
A61P 3/10 (2006.01)
226895*
A61P 35/00 (2006.01) 226806*
A61P 35/00 (2006.01) 226742*
A61P 17/02 (2006.01) 226837*
A61P 33/00 (2006.01) 226804
A61P 31/04 (2006.01) 226752*
A61P 35/00 (2006.01) 226752*
A61P 25/00 (2006.01) 226805*
A61P 27/02 (2006.01) 226805*
A61P 35/00 (2006.01) 226805*
A61P 9/10 (2006.01)
226805*

*) Patent oznaczony więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym. Ogłoszenie
dotyczące tego patentu można znaleźć pod symbolem klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.

Nr 9/2017

1

2

A61P 31/04 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
A61Q 3/00 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
A61Q 19/08 (2006.01)
A61Q 5/12 (2006.01)
A62B 1/06 (2006.01)
A62B 1/14 (2006.01)
A62B 5/00 (2006.01)
A62B 35/00 (2006.01)
A62B 18/04 (2006.01)
A62C 27/00 (2006.01)
A62C 3/00 (2006.01)
A63B 22/02 (2006.01)
A63B 23/16 (2006.01)
A63B 23/12 (2006.01)
A63B 23/035 (2006.01)
A63B 31/11 (2006.01)
A63G 7/00 (2006.01)
B01D 71/26 (2006.01)
B01F 3/08 (2006.01)
B01F 17/42 (2006.01)
B02B 1/08 (2006.01)
B02B 5/00 (2006.01)
B03B 5/34 (2006.01)
B03C 3/86 (2006.01)
B04C 5/08 (2006.01)
B04C 5/14 (2006.01)
B07B 13/10 (2006.01)
B07B 13/16 (2006.01)
B07C 3/00 (2006.01)
B08B 1/04 (2006.01)
B08B 9/00 (2006.01)
B09C 1/00 (2006.01)
B21B 13/02 (2006.01)
B21B 23/00 (2006.01)
B21B 23/00 (2006.01)
B21C 37/15 (2006.01)
B21C 1/12 (2006.01)
B21C 47/00 (2006.01)
B21C 47/00 (2006.01)
B21C 47/06 (2006.01)
B21D 5/06 (2006.01)
B21D 13/04 (2006.01)
B21D 35/00 (2006.01)
B21D 22/20 (2006.01)
B21D 28/06 (2006.01)
B21D 28/14 (2006.01)
B21H 1/14 (2006.01)
B21H 1/18 (2006.01)
B23K 26/14 (2006.01)
B23K 11/24 (2006.01)
B23P 11/00 (2006.01)
B23Q 17/00 (2006.01)
B24D 18/00 (2006.01)
B25B 13/52 (2006.01)
B25B 23/143 (2006.01)
B25J 9/12 (2006.01)
B25J 9/10 (2006.01)
B29B 17/04 (2006.01)
B29C 47/00 (2006.01)
B29C 45/00 (2006.01)
B41J 2/14 (2006.01)

226890*
226890*
226840*
226882*
226847*
226848*
226839*
226792*
226913
226913*
226913*
226913*
226827
226925
226925*
226740*
226867
226867*
226867*
226836
226760*
226841*
226873*
226873*
226915*
226915*
226861*
226918
226861
226861*
226919
226919*
226926
226914*
226914*
226780*
226765
226885
226860*
226885*
226817
226817*
226814
226814*
226917
226917*
226917*
226749
226749*
226749*
226765*
226860
226917*
226755
226924
226842
226880
226773
226773*
226924*
226764*
226791*
226830*
226904*
226751

1

B41J 27/10 (2006.01)
B41J 27/04 (2006.01)
B41J 2/14 (2006.01)
B41J 2/145 (2006.01)
B41J 2/235 (2006.01)
B41J 2/085 (2006.01)
B41J 2/14 (2006.01)
B41J 2/04 (2006.01)
B42F 13/16 (2006.01)
B60C 23/06 (2006.01)
B60F 3/00 (2006.01)
B60J 1/12 (2006.01)
B60L 9/18 (2006.01)
B60M 1/12 (2006.01)
B60N 2/58 (2006.01)
B60N 2/44 (2006.01)
B60P 3/22 (2006.01)
B60R 25/021 (2013.01)
B60R 25/04 (2013.01)
B61B 13/12 (2006.01)
B61C 3/00 (2006.01)
B61D 7/08 (2006.01)
B61D 7/18 (2006.01)
B61L 29/24 (2006.01)
B62D 33/06 (2006.01)
B62J 1/02 (2006.01)
B62K 19/04 (2006.01)
B62K 19/22 (2006.01)
B62K 15/00 (2006.01)
B63B 1/16 (2006.01)
B63B 35/32 (2006.01)
B63C 11/49 (2006.01)
B63G 8/00 (2006.01)
B63H 1/34 (2006.01)
B64C 27/18 (2006.01)
B64C 27/48 (2006.01)
B64C 27/80 (2006.01)
B64C 27/18 (2006.01)
B64C 27/48 (2006.01)
B64C 27/80 (2006.01)
B64C 27/80 (2006.01)
B64C 27/48 (2006.01)
B64C 27/18 (2006.01)
B64F 1/14 (2006.01)
B64G 1/64 (2006.01)
B65D 83/06 (2006.01)
B65D 88/52 (2006.01)
B65D 81/24 (2006.01)
B65D 81/28 (2006.01)
B65D 81/34 (2006.01)
B65D 88/12 (2006.01)
B65G 45/02 (2006.01)
B65G 3/04 (2006.01)
B65G 51/06 (2006.01)
B65G 53/34 (2006.01)
B65H 18/08 (2006.01)
B66F 7/24 (2006.01)
B66F 7/28 (2006.01)
B82B 1/00 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
C01B 25/32 (2006.01)
C01G 9/02 (2006.01)
C02F 1/48 (2006.01)
C03C 25/10 (2006.01)
C04B 14/04 (2006.01)

2

226751*
226751*
226793
226793*
226793*
226753
226753*
226753*
226928
226852*
226857*
226739
226736
226884
226831
226831*
226801*
226908
226908*
226760
226736*
226777
226777*
226896
226739*
226912
226912*
226912*
226877
226857
226761
226874
226874*
226857*
226824
226824*
226824*
226825
226825*
226825*
226826
226826*
226826*
226874*
226874*
226733
226737*
226904*
226904*
226904*
226801*
226740*
226737
226829
226798
226905
226923*
226923*
226772*
226772*
226782
226772
226743
226779*
226769

Nr 9/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
1

2

1

2

C04B 14/22 (2006.01)
C07C 337/06 (2006.01)
C07C 1/04 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/20 (2006.01)
C07C 65/10 (2006.01)
C07C 237/06 (2006.01)
C07D 233/24 (2006.01)
C07D 233/24 (2006.01)
C07D 233/24 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
C07D 471/14 (2006.01)
C07D 471/22 (2006.01)
C07D 487/14 (2006.01)
C07D 487/22 (2006.01)
C07D 491/04 (2006.01)
C07D 491/14 (2006.01)
C07D 491/22 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
C07D 515/22 (2006.01)
C07D 491/22 (2006.01)
C07D 471/18 (2006.01)
C07D 471/22 (2006.01)
C07H 5/06 (2006.01)
C07H 1/00 (2006.01)
C07K 7/06 (2006.01)
C07K 1/10 (2006.01)
C07K 14/76 (2006.01)
C08B 37/00 (2006.01)
C08B 37/08 (2006.01)
C08F 8/14 (2006.01)
C08G 63/08 (2006.01)
C08G 63/82 (2006.01)
C08J 5/22 (2006.01)
C08J 5/00 (2006.01)
C08J 7/04 (2006.01)
C08J 5/00 (2006.01)
C08J 11/06 (2006.01)
C08J 9/33 (2006.01)
C08K 5/16 (2006.01)
C08K 13/06 (2006.01)
C08K 9/10 (2006.01)
C08K 3/08 (2006.01)
C08K 13/06 (2006.01)
C08K 3/24 (2006.01)
C08K 5/19 (2006.01)
C08K 3/30 (2006.01)
C08K 3/06 (2006.01)
C08K 5/01 (2006.01)
C08K 9/04 (2006.01)
C08K 9/06 (2006.01)
C08L 27/06 (2006.01)
C08L 39/06 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08L 25/06 (2006.01)
C08L 1/02 (2006.01)
C08L 17/00 (2006.01)
C08L 53/02 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
C08L 17/00 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
C09C 3/08 (2006.01)
C09C 3/12 (2006.01)

226769*
226789*
226887
226790
226790*
226790*
226752
226809
226810
226811
226805
226805*
226805*
226805*
226805*
226805*
226805*
226805*
226856
226890
226890*
226890*
226890*
226795
226795*
226752*
226752*
226828
226915
226878*
226878*
226878
226878*
226841*
226830
226830*
226904
226791
226791*
226841*
226830*
226830*
226904*
226904*
226883*
226883*
226883*
226748*
226748*
226833*
226833*
226830*
226830*
226904*
226791*
226883
226748
226748*
226748*
226802
226803
226747*
226747*
226833
226833*

C09K 8/54 (2006.01)
C09K 8/54 (2006.01)
C09K 8/52 (2006.01)
C09K 8/54 (2006.01)
C09K 8/52 (2006.01)
C09K 17/00 (2006.01)
C10C 3/02 (2006.01)
C10G 75/04 (2006.01)
C10M 125/00 (2006.01)
C10M 125/00 (2006.01)
C11D 1/62 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 15/115 (2010.01)
C12P 1/04 (2006.01)
C12P 7/46 (2006.01)
C12P 7/18 (2006.01)
C12P 19/04 (2006.01)
C12P 33/06 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C22B 3/06 (2006.01)
C22B 15/00 (2006.01)
C22C 38/04 (2006.01)
C22C 38/44 (2006.01)
C23F 11/14 (2006.01)
C23F 11/14 (2006.01)
C23F 11/14 (2006.01)
C23F 13/04 (2006.01)
C30B 23/06 (2006.01)
C30B 19/00 (2006.01)
D01F 1/10 (2006.01)
D04B 1/00 (2006.01)
D04B 1/22 (2006.01)
D04B 9/00 (2006.01)
D06F 39/02 (2006.01)
D06F 39/04 (2006.01)
D06F 39/14 (2006.01)
E01C 7/26 (2006.01)
E01C 7/32 (2006.01)
E01C 7/18 (2006.01)
E01C 19/50 (2006.01)
E01C 19/52 (2006.01)
E01D 19/08 (2006.01)
E02B 15/04 (2006.01)
E02B 1/00 (2006.01)
E02D 5/18 (2006.01)
E02D 29/16 (2006.01)
E02D 27/44 (2006.01)
E03F 3/04 (2006.01)
E04B 1/62 (2006.01)
E04B 1/49 (2006.01)
E04B 1/48 (2006.01)
E04B 1/74 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
E04B 1/80 (2006.01)
E04B 1/82 (2006.01)
E04B 2/74 (2006.01)
E04B 2/76 (2006.01)
E04B 2/96 (2006.01)
E04B 2/86 (2006.01)
E04B 1/78 (2006.01)
E04C 1/40 (2006.01)
E04C 1/00 (2006.01)
E04C 5/12 (2006.01)

226809*
226810*
226810*
226811*
226811*
226780*
226748*
226745
226807
226808
226790*
226910
226916
226910*
226910*
226910*
226792
226816
226916*
226910*
226816*
226886
226886*
226741
226741*
226809*
226810*
226811*
226794
226772*
226881
226783
226786
226786*
226786*
226768
226768*
226862*
226747
226747*
226747*
226788
226788*
226875*
226761*
226907
226838
226838*
226875
226835
226769*
226876
226876*
226897
226897*
226897*
226871
226871*
226871*
226898
226785*
226785*
226785
226785*
226834

1
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2

E04D 13/17 (2006.01) 226784
E04F 13/25 (2006.01) 226876*
E04F 13/08 (2006.01) 226898*
E04F 13/21 (2006.01) 226898*
E04F 19/04 (2006.01) 226758
E04F 21/18 (2006.01) 226911
E04F 21/00 (2006.01) 226911*
E04G 13/00 (2006.01) 226785*
E04G 21/18 (2006.01) 226911*
E04G 23/02 (2006.01) 226771
E05C 1/00 (2006.01)
226858
E05C 3/00 (2006.01)
226858*
E05C 19/06 (2006.01) 226858*
E05C 19/02 (2006.01) 226862
E21B 7/18 (2006.01)
226832
E21B 10/60 (2006.01) 226832*
E21C 41/32 (2006.01) 226780
E21D 21/02 (2006.01) 226879
F02K 7/067 (2006.01) 226756
F02K 7/067 (2006.01) 226757
F02K 9/78 (2006.01)
226757*
F03B 9/00 (2006.01)
226759
F03D 3/06 (2006.01)
226849
F03D 3/02 (2006.01)
226849*
F03D 9/00 (2006.01)
226849*
F15B 13/02 (2006.01) 226859*
F16B 13/00 (2006.01) 226876*
F16F 7/00 (2006.01)
226875*
F16F 1/02 (2006.01)
226776
F16F 1/46 (2006.01)
226776*
F16H 37/12 (2006.01) 226764
F16H 13/08 (2006.01) 226764*
F16H 25/06 (2006.01) 226764*
F16H 21/14 (2006.01) 226764*
F16H 55/00 (2006.01) 226901
F16H 53/00 (2006.01) 226901*
F16H 57/12 (2006.01) 226868
F16H 55/24 (2006.01) 226868*
F16H 55/18 (2006.01) 226868*
F16K 11/00 (2006.01) 226859
F16K 31/122 (2006.01) 226859*
F16M 11/12 (2006.01) 226754
F16M 13/00 (2006.01) 226846*
F17C 1/04 (2006.01)
226801
F21S 4/00 (2016.01)
226758*
F21S 8/04 (2006.01)
226766*
F21S 8/00 (2006.01)
226800*
F21V 7/16 (2006.01)
226738*
F21V 7/09 (2006.01)
226738*
F21V 17/04 (2006.01) 226738*
F21V 19/02 (2006.01) 226738*
F21V 7/06 (2006.01)
226766
F21V 11/00 (2015.01)
226766*
F21V 13/10 (2006.01) 226766*
F21V 29/503 (2015.01) 226800
F21W 111/02 (2006.01) 226758*
F21W 131/103 (2006.01) 226800*
F21Y 103/10 (2016.01) 226758*
F21Y 103/00 (2006.01) 226766*
F23K 5/04 (2006.01)
226864*
F23M 9/06 (2006.01) 226746
F24C 5/18 (2006.01)
226864
F24C 5/02 (2006.01)
226864*
F24D 3/14 (2006.01)
226844
F24D 3/02 (2006.01)
226844*

1

2

F24F 7/02 (2006.01)
F24F 13/30 (2006.01)
F24F 3/16 (2006.01)
F24J 3/08 (2006.01)
F25B 29/00 (2006.01)
F41A 33/00 (2006.01)
F41A 33/00 (2006.01)
F41G 3/26 (2006.01)
F41H 7/02 (2006.01)
F41H 1/02 (2006.01)
F41H 3/00 (2006.01)
F41H 3/02 (2006.01)
F41J 5/00 (2006.01)
G01B 7/00 (2006.01)
G01B 5/012 (2006.01)
G01B 11/16 (2006.01)
G01C 19/16 (2006.01)
G01D 5/24 (2006.01)
G01D 5/241 (2006.01)
G01D 11/00 (2006.01)
G01D 1/10 (2006.01)
G01D 3/00 (2006.01)
G01F 13/00 (2006.01)
G01J 1/00 (2006.01)
G01J 1/04 (2006.01)
G01L 5/00 (2006.01)
G01M 1/28 (2006.01)
G01M 17/02 (2006.01)
G01M 17/007 (2006.01)
G01M 17/04 (2006.01)
G01N 1/10 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
G01N 1/28 (2006.01)
G01N 33/46 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
G01N 21/64 (2006.01)
G01N 27/407 (2006.01)
G01N 21/00 (2006.01)
G01N 21/77 (2006.01)
G01N 21/78 (2006.01)
G01N 21/80 (2006.01)
G01N 31/22 (2006.01)
G01N 29/48 (2006.01)
G01N 33/22 (2006.01)
G01N 21/25 (2006.01)
G01N 21/17 (2006.01)
G01N 33/22 (2006.01)
G01N 25/00 (2006.01)
G01N 33/42 (2006.01)
G01N 1/16 (2006.01)
G01P 15/00 (2006.01)
G01R 15/18 (2006.01)
G01R 1/22 (2006.01)
G01R 15/18 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
G01R 35/02 (2006.01)
G01T 1/24 (2006.01)
G01T 1/00 (2006.01)
G02B 6/44 (2006.01)
G03B 17/56 (2006.01)
G06F 3/01 (2006.01)
G06F 3/01 (2006.01)
G06F 11/20 (2006.01)
G06K 9/36 (2006.01)
G06K 9/36 (2006.01)

226784*
226866*
226866*
226866
226869
226735
226734*
226734*
226857*
226927
226797
226797*
226734
226850*
226778*
226852*
226846*
226850
226850*
226823
226851*
226851*
226821*
226843
226843*
226921*
226778
226852
226923
226796*
226761*
226828*
226870
226870*
226870*
226889
226779
226779*
226779*
226779*
226779*
226779*
226796
226787
226787*
226787*
226821
226821*
226899
226899*
226846
226854
226854*
226855
226855*
226902
226881*
226823*
226853
226754*
226775*
226774
226892
226775*
226774*
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G06Q 10/00 (2012.01)
G06Q 50/00 (2012.01)
G07C 5/08 (2006.01)
G09B 23/18 (2006.01)
H01B 17/00 (2006.01)
H01B 17/14 (2006.01)
H01F 38/28 (2006.01)
H01F 27/42 (2006.01)
H01F 38/28 (2006.01)
H01F 5/00 (2006.01)
H01F 5/06 (2006.01)
H01F 27/02 (2006.01)
H01F 41/12 (2006.01)
H01L 21/18 (2006.01)
H01L 21/20 (2006.01)
H01L 21/02 (2006.01)

226851
226851*
226920
226865
226781*
226799*
226855*
226902*
226902*
226744
226744*
226744*
226744*
226772*
226881*
226881*

1

H01L 21/04 (2006.01)
H02G 7/00 (2006.01)
H02H 3/26 (2006.01)
H02H 9/04 (2006.01)
H02J 7/04 (2006.01)
H02J 50/00 (2016.01)
H02K 3/16 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)
H02M 3/335 (2006.01)
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C08J 5/00 (2006.01)
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E21B 7/18 (2006.01)
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E04C 5/12 (2006.01)
E03F 3/04 (2006.01)
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T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 19 10 2016
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 14 09 2016
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 29 06 2016

Nr 9/2017
2016/45
2017/25
2011/52
2017/16
2013/12
2013/39
2017/05
2016/33
2017/16
2013/12
2017/12
2017/13
2017/18
2017/14
2017/25
2013/11
2017/15
2016/27
2017/15
2017/13
2017/11
2017/12
2017/15
2016/39
2017/15
2017/03
2017/08
2013/25
2017/15
2016/52
2014/17
2012/48
2017/16
2017/21
2017/17
2017/10
2017/15
2017/14
2017/13
2017/14
2016/38
2017/12
2017/22
2017/11
2017/18
2017/17
2016/18
2017/12
2017/15
2017/14
2017/14
2013/22
2016/51
2016/42
2017/17
2017/13
2017/18
2017/17
2017/12
2017/13
2017/11
2016/42
2017/11
2016/37
2017/11
2017/17
2016/26

EP 2163423 B1
EP 2164889 B1
EP 2164906 B1
EP 2165172 B1
EP 2166269 B1
EP 2167623 B1
EP 2171115 B1
EP 2173830 B1
EP 2173862 B1
EP 2175702 B1
EP 2178491 B1
EP 2179491 B1
EP 2183030 B1
EP 2183273 B1
EP 2183615 B1
EP 2185447 B1
EP 2188127 B1
EP 2188648 B1
EP 2193099 B1
EP 2193173 B1
EP 2202940 B1
EP 2203612 B1
EP 2205096 B1
EP 2205273 B1
EP 2205917 B1
EP 2209729 B1
EP 2211669 B1
EP 2214985 B1
EP 2216151 B1
EP 2220242 B1
EP 2222706 B1
EP 2224156 B1
EP 2225297 B1
EP 2226589 B1
EP 2227426 B1
EP 2227486 B1
EP 2227612 B1
EP 2228885 B1
EP 2230932 B1
EP 2231158 B1
EP 2234725 B1
EP 2234751 B1
EP 2237432 B1
EP 2237873 B1
EP 2239336 B1
EP 2240374 B1
EP 2242625 B1
EP 2243210 B1
EP 2244820 B1
EP 2245397 B1
EP 2247553 B1
EP 2249636 B1
EP 2250241 B1
EP 2250275 B1
EP 2257008 B1
EP 2257361 B1
EP 2261630 B1
EP 2263275 B1
EP 2265679 B1
EP 2268955 B1
EP 2271295 B1
EP 2272644 B1
EP 2274422 B1
EP 2274430 B1
EP 2277970 B1
EP 2279046 B1
EP 2279480 B1

Nr 9/2017
T3 (97) 20 04 2016
T3 (97) 01 03 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 10 08 2016
T3 (97) 26 04 2017
T5 (97) 04 07 2012
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 05 04 2017
T4 (97) 05 04 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 01 03 2017
T3 (97) 01 03 2017
T3 (97) 14 09 2016
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 18 05 2016
T5 (97) 18 09 2013
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 27 07 2016
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 21 12 2016
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 22 02 2017
T3 (97) 29 06 2016
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 16 11 2016
T3 (97) 27 07 2016
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 02 11 2016
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 22 02 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 15 03 2017
T5 (97) 19 12 2012
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 19 04 2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2016/16
2017/09
2017/13
2017/20
2017/12
2017/13
2017/18
2017/16
2017/19
2017/18
2016/32
2017/17
2012/27
2017/12
2017/21
2017/11
2017/14
2017/14
2017/12
2017/20
2017/09
2017/09
2016/37
2017/17
2017/15
2017/14
2017/17
2016/20
2013/38
2017/13
2016/30
2017/16
2017/17
2017/19
2016/51
2017/13
2017/14
2017/19
2017/19
2017/16
2017/12
2017/16
2017/17
2017/13
2017/18
2017/11
2017/08
2016/26
2017/13
2017/16
2017/11
2016/46
2016/30
2017/11
2017/17
2017/17
2016/44
2017/20
2017/08
2017/16
2017/15
2017/16
2017/11
2017/11
2012/51
2017/18
2017/16

EP 2279771 B1
EP 2281864 B1
EP 2282899 B1
EP 2283113 B1
EP 2283673 B1
EP 2284855 B1
EP 2287464 B1
EP 2289972 B1
EP 2292418 B1
EP 2293674 B1
EP 2300509 B1
EP 2300575 B1
EP 2306871 B1
EP 2307455 B1
EP 2308239 B1
EP 2308744 B1
EP 2310236 B1
EP 2310236 B1
EP 2310576 B1
EP 2310751 B1
EP 2314367 B1
EP 2314772 B1
EP 2315569 B1
EP 2315689 B1
EP 2316914 B1
EP 2318062 B1
EP 2318573 B1
EP 2319606 B1
EP 2319932 B1
EP 2323478 B1
EP 2323762 B1
EP 2323794 B1
EP 2323821 B1
EP 2324180 B1
EP 2325117 B1
EP 2325181 B1
EP 2328423 B1
EP 2328790 B1
EP 2328914 B1
EP 2330706 B1
EP 2332803 B1
EP 2334615 B1
EP 2334880 B1
EP 2336228 B1
EP 2337035 B1
EP 2337808 B1
EP 2337857 B1
EP 2339068 B1
EP 2340008 B1
EP 2340009 B1
EP 2340901 B1
EP 2341341 B1
EP 2342014 B1
EP 2342156 B1
EP 2342223 B1
EP 2342252 B1
EP 2342919 B1
EP 2344705 B1
EP 2348870 B1
EP 2349250 B1
EP 2349292 B1
EP 2349667 B1
EP 2350515 B1
EP 2350517 B1
EP 2352470 B1
EP 2352975 B1
EP 2353209 B1

T3 (97) 08 03 2017
T3 (97) 18 01 2017
T3 (97) 08 03 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 22 02 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 09 11 2016
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 10 08 2016
T3 (97) 15 02 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 29 03 2017
T5 (97) 09 04 2014
T5 (97) 23 04 2014
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 08 03 2017
T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 01 03 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 15 02 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 08 02 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 11 01 2017
T3 (97) 09 11 2016
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 18 01 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 21 12 2016
T3 (97) 02 11 2016
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 30 11 2016
T5 (97) 17 04 2013
T3 (97) 14 12 2016
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 27 07 2016
T5 (97) 26 09 2012
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 15 03 2017
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2017/03
2017/10
2017/14
2017/08
2017/15
2017/12
2017/19
2016/45
2017/11
2017/17
2017/12
2017/13
2016/32
2017/07
2017/12
2017/13
2017/12
2017/14
2017/21
2017/13
2014/15
2014/17
2017/14
2017/10
2017/05
2017/22
2017/12
2017/09
2017/15
2017/14
2017/12
2017/17
2017/07
2017/18
2017/11
2017/15
2017/06
2017/12
2017/02
2016/45
2017/15
2017/03
2017/14
2017/18
2017/13
2017/11
2017/15
2017/12
2017/14
2017/11
2017/13
2016/51
2016/44
2017/12
2017/15
2017/14
2016/48
2013/16
2016/50
2017/11
2017/16
2017/16
2016/30
2012/39
2017/16
2017/11

EP 2354447 B1
EP 2355918 B1
EP 2356034 B1
EP 2356912 B1
EP 2358194 B1
EP 2358315 B1
EP 2358413 B1
EP 2359290 B1
EP 2359834 B1
EP 2361295 B1
EP 2361928 B1
EP 2362825 B1
EP 2362831 B1
EP 2363210 B1
EP 2363563 B1
EP 2363647 B1
EP 2364137 B1
EP 2364360 B1
EP 2364841 B1
EP 2366291 B1
EP 2367434 B1
EP 2367464 B1
EP 2367739 B1
EP 2370468 B1
EP 2371226 B1
EP 2371357 B1
EP 2374340 B1
EP 2374819 B1
EP 2375870 B1
EP 2376535 B1
EP 2376557 B1
EP 2376826 B1
EP 2378892 B1
EP 2379444 B1
EP 2381041 B1
EP 2381925 B1
EP 2381970 B1
EP 2382866 B1
EP 2387383 B1
EP 2387391 B1
EP 2387440 B1
EP 2387624 B1
EP 2387878 B1
EP 2387890 B1
EP 2390578 B1
EP 2390613 B1
EP 2393988 B1
EP 2394100 B1
EP 2394518 B1
EP 2394950 B1
EP 2396410 B1
EP 2397194 B1
EP 2397421 B1
EP 2398464 B1
EP 2398598 B1
EP 2398833 B1
EP 2399879 B1
EP 2400973 B1
EP 2402068 B1
EP 2402453 B1
EP 2403352 B1
EP 2404400 B1
EP 2406216 B1
EP 2406284 B1
EP 2410276 B1
EP 2411587 B1
EP 2412895 B1

2968
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 05 10 2016
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 30 03 2016
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 25 01 2017
T3 (97) 09 11 2016
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 31 08 2016
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 31 08 2016
T3 (97) 08 03 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 07 12 2016
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 30 03 2016
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 08 03 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 18 01 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 17 08 2016
T3 (97) 22 03 2017
T5 (97) 29 05 2013
T3 (97) 19 10 2016
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 14 09 2016
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 04 01 2017
T3 (97) 06 07 2016
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 09 11 2016
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 30 11 2016
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 18 01 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 22 03 2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2017/18
2017/18
2017/13
2017/12
2017/15
2017/11
2017/14
2016/40
2017/13
2017/15
2017/12
2016/13
2017/19
2017/04
2016/45
2017/21
2016/35
2017/15
2016/35
2017/10
2017/19
2016/49
2017/16
2016/13
2017/15
2017/10
2017/15
2017/03
2017/13
2017/16
2017/20
2017/13
2016/33
2017/12
2013/22
2016/42
2017/17
2017/16
2016/37
2017/16
2017/15
2017/16
2017/01
2016/27
2017/16
2017/14
2017/12
2017/15
2017/11
2017/12
2017/13
2017/24
2017/13
2017/23
2016/45
2017/18
2017/16
2017/15
2017/19
2016/48
2017/18
2017/03
2017/13
2017/15
2017/15
2017/18
2017/12

EP 2414613 B1
EP 2415999 B1
EP 2419541 B1
EP 2420474 B1
EP 2420671 B1
EP 2421081 B1
EP 2421556 B1
EP 2423395 B1
EP 2423616 B1
EP 2425620 B1
EP 2426028 B1
EP 2429094 B1
EP 2429955 B1
EP 2430136 B1
EP 2430278 B1
EP 2431152 B1
EP 2435028 B1
EP 2436672 B1
EP 2437748 B1
EP 2438036 B1
EP 2438145 B1
EP 2439510 B1
EP 2439911 B1
EP 2440604 B1
EP 2440718 B1
EP 2441077 B1
EP 2441199 B1
EP 2446086 B1
EP 2446900 B1
EP 2448582 B1
EP 2449189 B1
EP 2449873 B1
EP 2449893 B1
EP 2449911 B1
EP 2451275 B1
EP 2451473 B1
EP 2451514 B1
EP 2451945 B1
EP 2453864 B1
EP 2455578 B1
EP 2456319 B1
EP 2456737 B1
EP 2456738 B1
EP 2456989 B1
EP 2457008 B1
EP 2457562 B1
EP 2457563 B1
EP 2459217 B1
EP 2459222 B1
EP 2459331 B1
EP 2459634 B1
EP 2459795 B1
EP 2460817 B1
EP 2461758 B1
EP 2464205 B1
EP 2464382 B1
EP 2464445 B1
EP 2465356 B1
EP 2466211 B1
EP 2467380 B1
EP 2468395 B1
EP 2469003 B1
EP 2469005 B1
EP 2470819 B1
EP 2471391 B1
EP 2474543 B1
EP 2474696 B1

T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 22 02 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 22 02 2017
T3 (97) 01 03 2017
T3 (97) 07 12 2016
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 01 03 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 08 03 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 11 01 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 15 02 2017
T3 (97) 23 11 2016
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 11 01 2017
T3 (97) 04 01 2017
T3 (97) 22 02 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 08 02 2017
T3 (97) 13 07 2016
T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 22 02 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 03 08 2016
T3 (97) 28 09 2016
T3 (97) 12 10 2016
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 21 09 2016
T3 (97) 21 12 2016
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 01 02 2017

Nr 9/2017
2017/22
2017/15
2017/11
2017/14
2017/13
2017/19
2017/12
2017/08
2017/19
2017/08
2017/09
2016/49
2017/13
2017/11
2017/13
2017/18
2017/09
2017/15
2017/10
2017/20
2017/14
2017/11
2017/11
2017/15
2017/02
2017/15
2017/07
2016/47
2017/13
2017/02
2017/01
2017/08
2017/14
2017/15
2017/12
2017/15
2017/23
2017/05
2017/14
2017/05
2017/19
2017/06
2016/28
2017/05
2017/08
2017/17
2017/12
2017/20
2017/19
2017/11
2017/14
2017/12
2017/16
2017/15
2017/22
2017/16
2017/12
2017/11
2016/31
2016/39
2016/41
2017/19
2016/38
2016/51
2017/15
2017/11
2017/05

EP 2475441 B1
EP 2476327 B1
EP 2477289 B1
EP 2477611 B1
EP 2477656 B1
EP 2477907 B1
EP 2478156 B1
EP 2478505 B1
EP 2479131 B1
EP 2480392 B1
EP 2480523 B1
EP 2481299 B1
EP 2481931 B1
EP 2482904 B1
EP 2483206 B1
EP 2483389 B1
EP 2484855 B1
EP 2485488 B1
EP 2487188 B1
EP 2487317 B1
EP 2490905 B1
EP 2490941 B1
EP 2491960 B1
EP 2491964 B1
EP 2492428 B1
EP 2492624 B1
EP 2493565 B1
EP 2493925 B1
EP 2495164 B1
EP 2496354 B1
EP 2496383 B1
EP 2496691 B1
EP 2498231 B1
EP 2498752 B1
EP 2498855 B1
EP 2500261 B1
EP 2501660 B1
EP 2502850 B1
EP 2502911 B1
EP 2503366 B1
EP 2503483 B1
EP 2503873 B1
EP 2503993 B1
EP 2504476 B1
EP 2507022 B1
EP 2507463 B1
EP 2507886 B1
EP 2509270 B1
EP 2509387 B1
EP 2509417 B1
EP 2509817 B1
EP 2509883 B1
EP 2510012 B1
EP 2510638 B1
EP 2511060 B1
EP 2512350 B1
EP 2512444 B1
EP 2512546 B1
EP 2512817 B1
EP 2513085 B1
EP 2513221 B1
EP 2513505 B1
EP 2514462 B1
EP 2514739 B1
EP 2516187 B1
EP 2516466 B1
EP 2517643 B1

Nr 9/2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 10 08 2016
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 20 01 2016
T3 (97) 03 08 2016
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 14 12 2016
T3 (97) 21 12 2016
T3 (97) 10 08 2016
T3 (97) 28 12 2016
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 15 02 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 01 03 2017
T3 (97) 12 10 2016
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 05 10 2016
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 11 05 2016
T3 (97) 19 10 2016
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 08 06 2016
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 07 12 2016
T3 (97) 08 03 2017
T3 (97) 01 06 2016
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 14 09 2016
T3 (97) 07 09 2016
T3 (97) 24 08 2016
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 12 04 2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2017/11
2017/23
2017/11
2017/15
2017/14
2017/19
2017/15
2017/11
2017/12
2016/32
2017/15
2017/11
2017/21
2017/13
2017/17
2017/14
2017/11
2017/11
2016/03
2016/31
2017/15
2017/17
2017/14
2017/11
2016/50
2016/51
2016/32
2016/52
2017/22
2017/07
2017/14
2017/18
2017/09
2016/41
2017/13
2017/13
2017/27
2017/22
2016/40
2017/11
2017/16
2017/12
2017/15
2017/16
2017/16
2017/18
2016/19
2016/42
2017/15
2016/23
2017/11
2017/23
2016/49
2017/10
2016/22
2017/25
2016/37
2016/36
2016/34
2017/15
2017/16
2017/15
2017/13
2017/14
2017/16
2017/12
2017/15

EP 2519100 B1
EP 2519121 B1
EP 2519231 B1
EP 2522636 B1
EP 2522780 B1
EP 2523661 B1
EP 2523742 B1
EP 2523950 B1
EP 2523969 B1
EP 2524030 B1
EP 2525126 B1
EP 2526674 B1
EP 2527773 B1
EP 2528487 B1
EP 2529821 B1
EP 2531271 B1
EP 2531504 B1
EP 2531505 B1
EP 2531806 B1
EP 2531880 B1
EP 2532679 B1
EP 2534132 B1
EP 2534150 B1
EP 2534327 B1
EP 2535248 B1
EP 2535558 B1
EP 2536605 B1
EP 2536850 B1
EP 2536918 B1
EP 2540158 B1
EP 2540167 B1
EP 2540365 B1
EP 2540616 B1
EP 2542090 B1
EP 2543457 B1
EP 2543766 B1
EP 2545710 B1
EP 2546215 B1
EP 2547553 B1
EP 2549043 B1
EP 2550699 B1
EP 2551531 B1
EP 2552292 B1
EP 2552449 B1
EP 2552992 B1
EP 2553073 B1
EP 2553177 B1
EP 2554094 B1
EP 2558306 B1
EP 2559046 B1
EP 2559604 B1
EP 2560662 B1
EP 2560766 B1
EP 2560786 B1
EP 2561121 B1
EP 2562216 B1
EP 2563131 B1
EP 2563134 B1
EP 2563738 B1
EP 2563841 B1
EP 2563870 B1
EP 2564129 B1
EP 2566327 B1
EP 2567490 B1
EP 2567500 B1
EP 2568085 B1
EP 2569010 B1

T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 24 08 2016
T3 (97) 10 08 2016
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 07 12 2016
T3 (97) 21 12 2016
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 18 01 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 08 02 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 01 03 2017
T3 (97) 15 02 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 01 03 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 24 08 2016
T3 (97) 04 01 2017
T3 (97) 08 03 2017
T3 (97) 17 08 2016
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 18 01 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 04 01 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 19 10 2016
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T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 12 10 2016
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 26 10 2016
T3 (97) 22 02 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 30 11 2016
T3 (97) 27 04 2016
T3 (97) 08 03 2017
T3 (97) 01 03 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 30 11 2016
T3 (97) 20 07 2016
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 22 02 2017
T3 (97) 01 03 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 08 02 2017
T3 (97) 21 09 2016
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 18 01 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 05 04 2017

Nr 9/2017
2017/06
2017/14
2017/17
2017/17
2017/15
2017/12
2017/14
2017/15
2017/04
2017/14
2017/13
2017/25
2017/19
2017/14
2017/14
2017/05
2017/16
2017/22
2017/13
2017/12
2017/12
2017/14
2017/12
2017/16
2017/17
2016/41
2017/16
2017/13
2017/19
2017/17
2017/21
2017/16
2017/16
2016/43
2017/08
2017/13
2017/05
2017/19
2017/18
2017/18
2017/15
2016/48
2016/17
2017/10
2017/09
2017/15
2017/17
2017/12
2017/16
2016/48
2016/29
2017/11
2017/11
2017/08
2017/09
2017/14
2017/06
2016/38
2017/11
2017/03
2017/11
2017/23
2017/12
2017/05
2017/14
2017/11
2017/14

EP 2809761 B1
EP 2809799 B1
EP 2812092 B1
EP 2812140 B1
EP 2812256 B1
EP 2812306 B1
EP 2812514 B1
EP 2814508 B1
EP 2814557 B1
EP 2814745 B1
EP 2815157 B1
EP 2815447 B1
EP 2815682 B1
EP 2817241 B1
EP 2817540 B1
EP 2818478 B1
EP 2818600 B1
EP 2818602 B1
EP 2819136 B1
EP 2820019 B1
EP 2820209 B1
EP 2820321 B1
EP 2821337 B1
EP 2821709 B1
EP 2822682 B1
EP 2823822 B1
EP 2824045 B1
EP 2824238 B1
EP 2824881 B1
EP 2825014 B1
EP 2825528 B1
EP 2825590 B1
EP 2826574 B1
EP 2827860 B1
EP 2828103 B1
EP 2829670 B1
EP 2829679 B1
EP 2830563 B1
EP 2830587 B1
EP 2830800 B1
EP 2830956 B1
EP 2830967 B1
EP 2831134 B1
EP 2831289 B1
EP 2831308 B1
EP 2831866 B1
EP 2832459 B1
EP 2832650 B1
EP 2833703 B1
EP 2833741 B1
EP 2834144 B1
EP 2834187 B1
EP 2834691 B1
EP 2834736 B1
EP 2834746 B1
EP 2834825 B1
EP 2835185 B1
EP 2838510 B1
EP 2838969 B1
EP 2839101 B1
EP 2841352 B1
EP 2841355 B1
EP 2841515 B1
EP 2841662 B1
EP 2841885 B1
EP 2843277 B1
EP 2843351 B1

Nr 9/2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 28 09 2016
T3 (97) 08 03 2017
T3 (97) 01 03 2017
T4 (97) 01 03 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 28 09 2016
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 22 02 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 26 10 2016
T3 (97) 20 07 2016
T3 (97) 19 10 2016
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 08 02 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 14 12 2016
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 23 11 2016
T3 (97) 08 03 2017
T3 (97) 31 08 2016
T3 (97) 15 02 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 15 02 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 20 07 2016
T3 (97) 15 02 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 14 12 2016
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 01 03 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 22 02 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 02 11 2016
T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 11 01 2017
T3 (97) 14 09 2016
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 05 04 2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2017/16
2017/14
2017/05
2016/39
2017/10
2017/09
2017/09
2017/20
2016/39
2017/17
2017/17
2017/13
2017/19
2017/14
2017/11
2017/21
2017/14
2017/17
2017/14
2017/13
2017/05
2017/08
2017/17
2017/15
2016/43
2016/29
2016/42
2017/13
2017/06
2017/13
2016/50
2017/16
2017/14
2016/47
2017/10
2016/35
2017/07
2017/14
2017/07
2017/12
2017/16
2017/11
2017/26
2017/12
2016/29
2017/07
2017/13
2017/12
2017/13
2017/14
2016/50
2017/16
2017/19
2017/09
2017/13
2017/14
2017/17
2017/15
2017/08
2017/13
2016/44
2017/05
2017/02
2016/37
2017/14
2017/11
2017/14

EP 2843453 B1
EP 2843596 B1
EP 2844277 B1
EP 2844446 B1
EP 2845604 B1
EP 2845828 B1
EP 2845828 B1
EP 2845983 B1
EP 2846180 B1
EP 2846491 B1
EP 2847251 B1
EP 2848111 B1
EP 2848397 B1
EP 2848554 B1
EP 2849296 B1
EP 2850006 B1
EP 2851310 B1
EP 2851420 B1
EP 2851468 B1
EP 2851589 B1
EP 2852384 B1
EP 2852562 B1
EP 2852728 B1
EP 2853203 B1
EP 2853813 B1
EP 2854506 B1
EP 2854708 B1
EP 2855172 B1
EP 2855448 B1
EP 2855456 B1
EP 2855496 B1
EP 2855817 B1
EP 2857148 B1
EP 2858513 B1
EP 2858687 B1
EP 2858730 B1
EP 2859155 B1
EP 2859793 B1
EP 2860122 B1
EP 2860152 B1
EP 2860197 B1
EP 2860227 B1
EP 2860980 B1
EP 2861086 B1
EP 2861507 B1
EP 2861800 B1
EP 2862625 B1
EP 2862815 B1
EP 2862991 B1
EP 2864217 B1
EP 2864316 B1
EP 2864323 B1
EP 2864407 B1
EP 2864464 B1
EP 2864489 B1
EP 2865663 B1
EP 2865740 B1
EP 2866708 B1
EP 2867398 B1
EP 2867911 B1
EP 2868212 B1
EP 2868237 B1
EP 2868735 B1
EP 2868832 B1
EP 2868855 B1
EP 2869947 B1
EP 2870112 B1

T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 07 12 2016
T3 (97) 25 01 2017
T3 (97) 07 09 2016
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 21 12 2016
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 09 11 2016
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 04 01 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 16 11 2016
T3 (97) 01 03 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 14 12 2016
T3 (97) 02 11 2016
T3 (97) 08 03 2017
T3 (97) 08 02 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 31 08 2016
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 22 02 2017
T3 (97) 14 09 2016
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 12 10 2016
T3 (97) 27 04 2016
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 14 09 2016
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 15 02 2017
T3 (97) 01 03 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 29 03 2017

2973
2017/25
2017/15
2017/15
2016/49
2017/04
2016/36
2017/12
2016/51
2017/15
2017/11
2017/17
2016/45
2017/16
2017/15
2017/01
2017/14
2016/46
2017/09
2017/11
2017/12
2017/17
2017/19
2017/20
2017/16
2016/50
2016/44
2017/10
2017/06
2017/14
2016/35
2017/14
2017/14
2017/08
2016/37
2017/18
2017/11
2017/14
2016/41
2016/17
2017/13
2017/16
2017/12
2017/19
2017/13
2017/19
2017/13
2017/25
2017/15
2017/15
2017/19
2017/14
2017/12
2017/15
2017/12
2016/37
2017/15
2017/12
2017/05
2017/07
2017/09
2017/20
2017/11
2017/14
2017/18
2017/12
2017/12
2017/13

EP 2870492 B1
EP 2870990 B1
EP 2871312 B1
EP 2871329 B1
EP 2871828 B1
EP 2871985 B1
EP 2872176 B1
EP 2872267 B1
EP 2872372 B1
EP 2872391 B1
EP 2872487 B1
EP 2872598 B1
EP 2873344 B1
EP 2873523 B1
EP 2873877 B1
EP 2874927 B1
EP 2875290 B1
EP 2875555 B1
EP 2877150 B1
EP 2877940 B1
EP 2878406 B1
EP 2879471 B1
EP 2879638 B1
EP 2879996 B1
EP 2880213 B1
EP 2880376 B1
EP 2880725 B1
EP 2881211 B1
EP 2881310 B1
EP 2881333 B1
EP 2881416 B1
EP 2881962 B1
EP 2882278 B1
EP 2882517 B1
EP 2882664 B1
EP 2883853 B1
EP 2884163 B1
EP 2885047 B1
EP 2885330 B1
EP 2885531 B1
EP 2885984 B1
EP 2886011 B1
EP 2886420 B1
EP 2886494 B1
EP 2886563 B1
EP 2887924 B1
EP 2888330 B1
EP 2888359 B1
EP 2888547 B1
EP 2889010 B1
EP 2889574 B1
EP 2890727 B1
EP 2890856 B1
EP 2890960 B1
EP 2891009 B1
EP 2891417 B1
EP 2891750 B1
EP 2892507 B1
EP 2892622 B1
EP 2892841 B1
EP 2894258 B1
EP 2896218 B1
EP 2896270 B1
EP 2896576 B1
EP 2897457 B1
EP 2897708 B1
EP 2897982 B1

2974
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 28 12 2016
T3 (97) 02 11 2016
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 15 02 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 08 03 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 05 10 2016
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 07 12 2016
T3 (97) 14 12 2016
T3 (97) 15 02 2017
T3 (97) 08 02 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 25 01 2017
T3 (97) 04 01 2017
T3 (97) 20 07 2016
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 08 02 2017
T3 (97) 01 03 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 28 09 2016
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 25 05 2016
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 19 10 2016
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 22 03 2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2017/11
2016/52
2016/44
2017/13
2017/16
2017/18
2017/16
2017/12
2017/15
2017/17
2017/14
2017/15
2017/12
2017/12
2017/07
2017/15
2017/16
2017/10
2017/18
2017/14
2016/40
2017/20
2016/49
2016/50
2017/07
2017/06
2017/20
2017/04
2017/01
2016/29
2017/12
2017/18
2017/12
2017/11
2017/15
2017/11
2017/19
2017/11
2017/06
2017/09
2017/15
2017/11
2017/19
2017/11
2017/22
2016/39
2017/15
2017/11
2017/14
2017/16
2017/05
2017/19
2017/18
2017/11
2017/18
2017/17
2017/12
2016/21
2017/17
2017/11
2016/42
2017/18
2017/05
2017/12
2017/13
2017/12
2017/12

EP 2898245 B1
EP 2898499 B1
EP 2899149 B1
EP 2900555 B1
EP 2900567 B1
EP 2900887 B1
EP 2901105 B1
EP 2902149 B1
EP 2902583 B1
EP 2902728 B1
EP 2903267 B1
EP 2903921 B1
EP 2904140 B1
EP 2904319 B1
EP 2904893 B1
EP 2906077 B1
EP 2906082 B1
EP 2906429 B1
EP 2907390 B1
EP 2907946 B1
EP 2909127 B1
EP 2909192 B1
EP 2909413 B1
EP 2910419 B1
EP 2910551 B1
EP 2910605 B1
EP 2910679 B1
EP 2911835 B1
EP 2911941 B1
EP 2911968 B1
EP 2912377 B1
EP 2914406 B1
EP 2914469 B1
EP 2914624 B1
EP 2914978 B1
EP 2915194 B1
EP 2915945 B1
EP 2916690 B1
EP 2917209 B1
EP 2917232 B1
EP 2917923 B1
EP 2918202 B1
EP 2918267 B1
EP 2918552 B1
EP 2918592 B1
EP 2919596 B1
EP 2919994 B1
EP 2920222 B1
EP 2921024 B1
EP 2921060 B1
EP 2921135 B1
EP 2921806 B1
EP 2922514 B1
EP 2922581 B1
EP 2923165 B1
EP 2923571 B1
EP 2923688 B1
EP 2924058 B1
EP 2924069 B1
EP 2924589 B1
EP 2925127 B1
EP 2925199 B1
EP 2925938 B1
EP 2928740 B1
EP 2928814 B1
EP 2928885 B1
EP 2929075 B1

T3 (97) 07 12 2016
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 01 03 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 02 11 2016
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 22 02 2017
T3 (97) 22 02 2017
T3 (97) 22 02 2017
T3 (97) 15 02 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 22 02 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 10 05 2017
T4 (97) 08 03 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 26 10 2016
T3 (97) 22 02 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 12 10 2016
T3 (97) 14 12 2016
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 01 03 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 25 01 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 01 03 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 01 03 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 01 03 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 15 03 2017

Nr 9/2017
2016/49
2017/15
2017/12
2017/09
2017/12
2016/44
2017/24
2017/08
2017/08
2017/08
2017/07
2017/12
2017/08
2017/12
2017/19
2017/10
2017/13
2017/14
2017/20
2016/43
2017/08
2017/16
2017/17
2017/15
2016/41
2016/50
2017/16
2017/16
2017/13
2017/22
2017/13
2017/17
2017/12
2017/09
2017/15
2017/15
2017/17
2017/17
2017/12
2017/16
2017/17
2017/16
2017/15
2017/13
2017/13
2017/11
2017/12
2017/04
2017/19
2017/15
2017/14
2017/09
2017/17
2017/11
2017/09
2017/11
2017/12
2017/11
2017/16
2017/22
2017/11
2017/16
2017/09
2017/17
2017/16
2017/21
2017/11

EP 2930227 B1
EP 2931106 B1
EP 2931736 B1
EP 2932102 B1
EP 2932510 B1
EP 2933428 B1
EP 2934259 B1
EP 2934272 B1
EP 2934276 B1
EP 2934277 B1
EP 2934406 B1
EP 2934428 B1
EP 2934491 B1
EP 2934975 B1
EP 2935133 B1
EP 2935275 B1
EP 2935363 B1
EP 2935375 B1
EP 2935672 B1
EP 2935674 B1
EP 2935684 B1
EP 2935934 B1
EP 2936012 B1
EP 2936015 B1
EP 2936041 B1
EP 2936408 B1
EP 2936647 B1
EP 2936648 B1
EP 2937424 B1
EP 2937464 B1
EP 2938036 B1
EP 2938037 B1
EP 2938082 B1
EP 2938204 B1
EP 2938307 B1
EP 2939855 B1
EP 2939992 B1
EP 2940347 B1
EP 2941313 B1
EP 2941356 B1
EP 2941415 B1
EP 2942365 B1
EP 2943082 B1
EP 2943401 B1
EP 2943606 B1
EP 2943607 B1
EP 2944419 B1
EP 2944529 B1
EP 2944567 B1
EP 2944621 B1
EP 2944756 B1
EP 2946017 B1
EP 2946256 B1
EP 2946596 B1
EP 2946920 B1
EP 2948595 B1
EP 2949361 B1
EP 2950853 B1
EP 2950935 B1
EP 2951361 B1
EP 2951437 B1
EP 2951506 B1
EP 2952113 B1
EP 2952197 B1
EP 2952321 B1
EP 2952347 B1
EP 2952459 B1

Nr 9/2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 16 11 2016
T3 (97) 01 03 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 09 11 2016
T3 (97) 17 08 2016
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 25 01 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 01 03 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 11 01 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 21 12 2016
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 08 03 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 04 01 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 07 09 2016
T3 (97) 21 12 2016

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2017/14
2016/46
2017/09
2017/17
2017/18
2017/12
2017/15
2017/13
2016/45
2016/33
2017/11
2017/04
2017/16
2017/13
2017/13
2017/14
2017/15
2017/15
2017/15
2017/15
2017/14
2017/17
2017/14
2017/12
2017/12
2017/20
2017/14
2017/14
2017/15
2017/14
2017/09
2017/18
2017/13
2017/02
2017/15
2016/51
2017/14
2017/13
2017/19
2017/12
2017/15
2017/15
2017/15
2017/15
2017/15
2017/16
2017/13
2017/10
2017/16
2017/14
2017/14
2017/15
2017/13
2017/18
2017/18
2017/15
2017/16
2017/13
2017/16
2017/15
2017/18
2017/19
2017/01
2017/19
2017/19
2016/36
2016/51

EP 2953782 B1
EP 2953927 B1
EP 2953931 B1
EP 2953944 B1
EP 2953989 B1
EP 2954006 B1
EP 2954131 B1
EP 2954534 B1
EP 2954993 B1
EP 2955096 B1
EP 2955117 B1
EP 2955426 B1
EP 2956155 B1
EP 2956173 B1
EP 2956251 B1
EP 2956266 B1
EP 2956352 B1
EP 2956378 B1
EP 2956379 B1
EP 2956569 B1
EP 2956681 B1
EP 2956700 B1
EP 2957301 B1
EP 2957431 B1
EP 2957702 B1
EP 2958290 B1
EP 2958659 B1
EP 2958822 B1
EP 2958868 B1
EP 2958870 B1
EP 2958872 B1
EP 2958893 B1
EP 2959783 B1
EP 2959983 B1
EP 2960001 B1
EP 2960189 B1
EP 2960238 B1
EP 2960560 B1
EP 2960618 B1
EP 2961638 B1
EP 2961732 B1
EP 2961821 B1
EP 2961822 B1
EP 2962945 B1
EP 2964055 B1
EP 2964200 B1
EP 2964396 B1
EP 2964562 B1
EP 2964646 B1
EP 2964680 B1
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DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PATENTU
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)

300

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia
wynalazku oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych
umieszczono w nawiasie numer zgłoszenia macierzystego).
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DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia
wynalazku oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych
umieszczono w nawiasie numer zgłoszenia macierzystego).
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DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PATENTU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia
wynalazku oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych
umieszczono w nawiasie numer zgłoszenia macierzystego).
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE PATENTOWYM
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
patentu, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano wpisu lub
zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru patentowego
zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo
siedziba uprawnionego z patentu (miejscowość, kraj) oraz
numer identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający
je wskazał,
rubryka B - tytuł wynalazku,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wynalazku oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D - prawa ograniczające patent,
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rubryka E - wpisy uzupełniające stan prawny patentu (w szczególności patenty dodatkowe, zamiana patentu dodatkowego
na patent), a także numer dodatkowego prawa ochronnego, data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz oznaczenie organu, który wydał zezwolenie,
rubryka F - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy, wnioski o udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego oraz decyzje dotyczące
danego patentu,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
patentu, a także data stwierdzenia wygaśnięcia decyzji
o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego lub data
unieważnienia albo data i przyczyna wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego.

ska 141138730 i dokonanie wpisu: WARTER FUELS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141138730

Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające patent,
sprostowania istotnych pomyłek.

(B1) 196297 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 010731960 i dokonanie wpisu: BSH Hausgeräte GmbH, Monachium, Niemcy
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Corporation, Hyvinkää, Finlandia
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Ludwigshafen, Niemcy
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Uithoorn, Holandia i dokonanie wpisu: PPG COATING NEDERLANDS B.V., Uithoorn, Holandia
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Wrocław, Polska 000001614 i dokonanie wpisu: WEST TECHNOLOGY & TRADING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, Polska 531414615
(B1) 191259 2017 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis Services LLC, Florham Park,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zoetis Services
LLC, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 191601 2017 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis Services LLC, Florham Park,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zoetis Services
LLC, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 192693 2017 04 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 010731960 i dokonanie wpisu: BSH Hausgeräte GmbH, Monachium, Niemcy
(B1) 193166 2017 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FAGERDALA DEUTSCHLAND GMBH,
Ohrdruf, Niemcy i dokonanie wpisu: SSW PearlFoam GmbH, Ohrdruf, Niemcy
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(B1) 195324 2017 04 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 010731960 i dokonanie wpisu: BSH Hausgeräte GmbH, Monachium, Niemcy
(B1) 195620 2017 03 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: W. R. GRACE & CO.-CONN., Columbia, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GCP Applied
Technologies Inc., Cambridge, Stany Zjednoczone Ameryki

(B1) 196635 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 010731960 i dokonanie wpisu: BSH Hausgeräte GmbH, Monachium, Niemcy
(B1) 196636 2017 04 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 010731960 i dokonanie wpisu: BSH Hausgeräte GmbH, Monachium, Niemcy
(B1) 196726 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 010731960 i dokonanie wpisu: BSH Hausgeräte GmbH, Monachium, Niemcy
(B1) 197118 2017 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 010731960 i dokonanie wpisu: BSH Hausgeräte GmbH, Monachium, Niemcy
(B1) 197166 2017 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 010731960 i dokonanie wpisu: BSH Hausgeräte GmbH, Monachium, Niemcy
(B1) 197188 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 010731960 i dokonanie wpisu: BSH Hausgeräte GmbH, Monachium, Niemcy
(B1) 197765 2017 04 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 010731960 i dokonanie wpisu: BSH Hausgeräte GmbH, Monachium, Niemcy
(B1) 198230 2017 04 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 010731960 i dokonanie wpisu: BSH Hausgeräte GmbH, Monachium, Niemcy
(B1) 198231 2017 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 010731960 i dokonanie wpisu: BSH Hausgeräte GmbH, Monachium, Niemcy
(B1) 198580 2017 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis Services LLC, Florham Park,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zoetis Services
LLC, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 199407 2017 03 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OBR SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 141138730; EKO-PETROL RECYKLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, Polska; PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie, Polska i dokonanie wpisu: EKO-PETROL RECYKLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
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ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, Polska; PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie, Polska; WARTER FUELS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141138730
(B1) 199815 2017 03 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OBR SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 141138730 i dokonanie wpisu: WARTER FUELS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141138730
(B1) 200495 2017 05 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis Services LLC, Florham Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zoetis
Services LLC, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 201381 2017 02 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Hovalwerk AG, Vaduz,
Liechtenstein i dokonanie wpisu: Hoval Aktiengesellschaft, Vaduz,
Liechtenstein
(B1) 201385 2017 03 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Süd-Chemie IP GmbH & Co. KG, Monachium, Niemcy i dokonanie wpisu: CLARIANT INTERNATIONAL
LTD, Muttenz, Szwajcaria
(B1) 201385 2017 03 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CLARIANT INTERNATIONAL LTD,
Muttenz, Szwajcaria i dokonanie wpisu: BYK-Chemie GmbH, Wesel,
Niemcy
(B1) 201611 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA,
Wrocław, Polska 000001614 i dokonanie wpisu: WEST TECHNOLOGY & TRADING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, Polska 531414615
(B1) 201612 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA,
Wrocław, Polska 000001614 i dokonanie wpisu: WEST TECHNOLOGY & TRADING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, Polska 531414615
(B1) 201627 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Affinium Pharmaceuticals, Inc., Toronto, Kanada i dokonanie wpisu: Debiopharm International SA,
Lausanne, Szwajcaria
(B1) 201743 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OBR SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 141138730 i dokonanie wpisu: WARTER FUELS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141138730
(B1) 202117 2017 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OBR SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 141138730 i dokonanie wpisu: WARTER FUELS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141138730
(B1) 202415 2017 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OBR SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 141138730 i dokonanie wpisu: WARTER FUELS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141138730
(B1) 202428 2017 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KCI KONECRANES INTERNATIONAL
PLC., Hyvinkää, Finlandia i dokonanie wpisu: Konecranes Global
Corporation, Hyvinkää, Finlandia
(B1) 202693 2017 01 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Ball Packaging Europe GmbH,
Ratingen, Niemcy i dokonanie wpisu: Ball Europe GmbH, Zürich,
Szwajcaria
(B1) 203026 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA,
Wrocław, Polska 000001614 i dokonanie wpisu: WEST TECHNOLOGY & TRADING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, Polska 531414615
(B1) 203818 2017 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis Services LLC, Florham Park,
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Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zoetis Services
LLC, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 204756 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA, Nowy
Sącz, Polska 490490757 i dokonanie wpisu: NEWAG IP MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy
Sącz, Polska 123187546
(B1) 204763 2017 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis Services LLC, Florham Park,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zoetis Services
LLC, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 205461 2017 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OBR SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 141138730 i dokonanie wpisu: WARTER FUELS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141138730
(B1) 205514 2017 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BK GIULINI GMBH, Ludwigshafen, Niemcy
i dokonanie wpisu: Kurita Water Industries Ltd., Tokyo, Japonia
(B1) 205596 2017 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OBR SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 141138730 i dokonanie wpisu: WARTER FUELS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141138730
(B1) 205769 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KARPIŃSKA MAŁGORZATA TAPPARELLA, Radom, Polska 672027292 i dokonanie wpisu: „TAPPARELLA” MARGARET GUT, Warszawa, Polska 672027292
(B1) 205770 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KARPIŃSKA MAŁGORZATA TAPPARELLA, Radom, Polska 672027292 i dokonanie wpisu: „TAPPARELLA” MARGARET GUT, Warszawa, Polska 672027292
(B1) 205771 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KARPIŃSKA MAŁGORZATA TAPPARELLA, Radom, Polska 672027292 i dokonanie wpisu: „TAPPARELLA” MARGARET GUT, Warszawa, Polska 672027292
(B1) 205772 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KARPIŃSKA MAŁGORZATA TAPPARELLA, Radom, Polska 672027292 i dokonanie wpisu: „TAPPARELLA” MARGARET GUT, Warszawa, Polska 672027292
(B1) 205773 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KARPIŃSKA MAŁGORZATA TAPPARELLA, Radom, Polska 672027292 i dokonanie wpisu: „TAPPARELLA” MARGARET GUT, Warszawa, Polska 672027292
(B1) 205777 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KARPIŃSKA MAŁGORZATA TAPPARELLA, Radom, Polska 672027292 i dokonanie wpisu: „TAPPARELLA” MARGARET GUT, Warszawa, Polska 672027292
(B1) 206791 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ABB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010017168 i dokonanie
wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(B1) 207229 2017 02 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Moses Clark, Alexandria, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: IRENA CLARK, Mszana
Dolna, Polska
(B1) 207549 2017 04 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ICOPAL SPÓŁKA AKCYJNA, Zduńska Wola, Polska 730020836 i dokonanie wpisu: ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola,
Polska 730020836
(B1) 207805 2017 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OBR SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 141138730 i dokonanie wpisu: WARTER FUELS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141138730
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(B1) 208625 2017 02 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: C.F. GOMMA S.R.L., Passirano, Włochy i dokonanie wpisu: DTR VMS ITALY S.R.L., Passirano,
Włochy

(B1) 210878 2017 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OBR SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 141138730 i dokonanie wpisu: WARTER FUELS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141138730

(B1) 208728 2017 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OBR SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 141138730 i dokonanie wpisu: WARTER FUELS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141138730

(B1) 210925 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA,
Wrocław, Polska 000001614 i dokonanie wpisu: WEST TECHNOLOGY & TRADING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, Polska 531414615

(B1) 208834 2017 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OBR SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 141138730 i dokonanie wpisu: WARTER FUELS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141138730
(B1) 208835 2017 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OBR SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 141138730 i dokonanie wpisu: WARTER FUELS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141138730
(B1) 208836 2017 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OBR SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 141138730 i dokonanie wpisu: WARTER FUELS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141138730
(B1) 209240 2017 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OBR SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 141138730 i dokonanie wpisu: WARTER FUELS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141138730
(B1) 209303 2017 02 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: 4SC AG, Martinsried, Niemcy i dokonanie wpisu: PANOPTES PHARMA GES.M.B.H., Wiedeń, Austria
(B1) 209607 2017 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OBR SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 141138730 i dokonanie wpisu: WARTER FUELS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141138730
(B1) 209608 2017 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OBR SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 141138730 i dokonanie wpisu: WARTER FUELS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141138730
(B1) 209710 2017 02 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Chiron Corporation, Emeryville,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Grifols Worldwide
Operations Limited, Dublin, Irlandia
(B1) 209773 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis Services LLC, Florham Park,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zoetis Services
LLC, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 209849 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 010731960 i dokonanie wpisu: BSH Hausgeräte GmbH, Monachium, Niemcy
(B1) 209935 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Epcos Pte Ltd, Singapore, Singapur
i dokonanie wpisu: TDK Corporation, Tokyo, Japonia
(B1) 209956 2017 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 010731960 i dokonanie wpisu: BSH Hausgeräte GmbH, Monachium, Niemcy

(B1) 211174 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis Services LLC, Florham Park,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zoetis Services
LLC, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 211256 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 010731960 i dokonanie wpisu: BSH Hausgeräte GmbH, Monachium, Niemcy
(B1) 211693 2017 05 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis Services LLC, Florham Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zoetis
Services LLC, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 211896 2017 03 30 D. Dokonać wpis o brzmieniu:
„Na mocy umowy z dnia 30 czerwca 2016 r. uprawniony udzielił
wyłącznej licencji na korzystanie z wynalazku na rzecz spółki BEIJING HWELLSO PHARMACEUTICAL CO., LTD. z siedzibą w Beijing,
Chiny w zakresie określonym w umowie, na czas określony, tj.
do dnia 21 kwietnia 2025 r.”
(B1) 212212 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis Services LLC, Florham Park,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zoetis Services
LLC, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 212399 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DOMAŃSKI MARIAN, Częstochowa, Polska; RAK SEBASTIAN, Katowice, Polska; „PETERS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Wielkopolski,
Polska 302070828 i dokonanie wpisu: ZAKŁAD PRODUKCYJNO-BADAWCZY POLITERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 278109773; RAK SEBASTIAN, Katowice,
Polska; „PETERS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Wielkopolski, Polska 302070828
(B1) 212683 2017 05 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis Services LLC, Florham Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zoetis
Services LLC, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 213684 2016 09 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VIATRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot, Polska 220689876 i dokonanie
wpisu: VIATRON SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, Polska 220689876
(B1) 213731 2017 05 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis Services LLC, Florham Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zoetis
Services LLC, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 214365 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 010731960 i dokonanie wpisu: BSH Hausgeräte GmbH, Monachium, Niemcy

(B1) 209957 2017 04 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 010731960 i dokonanie wpisu: BSH Hausgeräte GmbH, Monachium, Niemcy

(B1) 214419 2017 04 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 010731960 i dokonanie wpisu: BSH Hausgeräte GmbH, Monachium, Niemcy

(B1) 210359 2017 04 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 010731960 i dokonanie wpisu: BSH Hausgeräte GmbH, Monachium, Niemcy

(B1) 214420 2017 04 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 010731960 i dokonanie wpisu: BSH Hausgeräte GmbH, Monachium, Niemcy
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(B1) 214423 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 010731960 i dokonanie wpisu: BSH Hausgeräte GmbH, München, Niemcy
(B1) 214580 2017 04 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ICOPAL SPÓŁKA AKCYJNA, Zduńska Wola, Polska 730020836 i dokonanie wpisu: ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola,
Polska 730020836
(B1) 214953 2017 02 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GWIAZDOWSKI ZBIGNIEW FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA SAGWIAZ, Płońsk, Polska 130133542 i dokonanie wpisu: GWIAZDOWSKI ZBIGNIEW FIRMA
PRODUKCYJNO-HANDLOWA SAGWIAZ, Płońsk, Polska 130133542
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GANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle, Polska 000041631;
CIECH TRADEMARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146846382 i dokonanie wpisu: INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle, Polska 000041631; CIECH R&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
(B1) 218117 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DOMAŃSKI MARIAN, Częstochowa,
Polska i dokonanie wpisu: ZAKŁAD PRODUKCYJNO-BADAWCZY
POLITERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 278109773

(B1) 214953 2017 02 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GWIAZDOWSKI ZBIGNIEW FIRMA
PRODUKCYJNO-HANDLOWA SAGWIAZ, Płońsk, Polska 130133542
i dokonanie wpisu: ZBIGNIEW GWIAZDOWSKI, Żuromin, Polska

(B1) 219606 2017 02 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Kraków, Polska 000023136; RAFINERIA
NAFTY JEDLICZE SPÓŁKA AKCYJNA, Jedlicze, Polska 370284568
i dokonanie wpisu: INSTYTUT NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Kraków, Polska 000023136; ORLEN POŁUDNIE
SPÓŁKA AKCYJNA, Trzebinia, Polska 272696025

(B1) 215104 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 010731960 i dokonanie wpisu: BSH Hausgeräte GmbH, Monachium, Niemcy

(B1) 220025 2017 02 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TYCO ELECTRONICS AMP
GMBH, Bensheim, Niemcy i dokonanie wpisu: TE Connectivity Germany GmbH, Bensheim, Niemcy

(B1) 215658 2017 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BIURO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE DUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zielona Góra, Polska 971320371 i dokonanie wpisu: ZAKŁAD BADAWCZO-ROZWOJOWY BIOEKOGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 081228450

(B1) 220047 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HANUSZ JAKUB, Stalowa Wola, Polska i dokonanie wpisu: JAKUB HANUSZ, Lublin, Polska

(B1) 216021 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BIZON METAL KOMIEROWSKI SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno, Polska 015635066 i dokonanie wpisu: BIZON
INT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tomice,
Polska 146335010
(B1) 216087 2017 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OBR SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 141138730 i dokonanie wpisu: WARTER FUELS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141138730
(B3) 216237 2017 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OBR SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 141138730 i dokonanie wpisu: WARTER FUELS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141138730

(B1) 220624 2017 02 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, Wrocław, Polska 000001301 i dokonanie wpisu: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, Wrocław, Polska 000001301; UNIWERSYTET
IM. ADAMA MICKIEWICZA, Poznań, Polska 000001293
(B1) 220742 2017 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BISKUPIAK HENRYK, Kędzierzyn-Koźle, Polska i dokonanie wpisu: WGW GREEN ENERGY POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska 142759019
(B1) 220846 2017 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis Services LLC, Florham Park,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zoetis Services
LLC, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki

(B1) 216541 2017 05 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis Services LLC, Florham Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zoetis
Services LLC, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki

(B1) 221439 2017 04 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 241784124 i dokonanie wpisu:
WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, Polska 241784124

(B1) 216592 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 010731960 i dokonanie wpisu: BSH Hausgeräte GmbH, Monachium, Niemcy

(B1) 223121 2017 05 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZAGÓRSKA MAŁGORZATA SBM, Wola Rasztowska, Polska 012179596 i dokonanie
wpisu: SKRAKOWSKA MAŁGORZATA SBM, Zatory, Polska 012179596

(B1) 216695 2017 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BOŻEK ZUZANNA NUTROGENICA,
Ustroń, Polska 241012054 i dokonanie wpisu: Nutrogenica Bożek
Zuzanna i Michał Sp. j., Ustroń, Polska 362929511

(B1) 223242 2017 02 20 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KRZYKOWSKI RYSZARD,
Olsztyn, Polska; KUBOK JANUSZ, Katowice, Polska; BARANEK DARIUSZ, Sosnowiec, Polska; SIKORA JAROSŁAW, Mysłowice, Polska
i dokonanie wpisu: KUBOK JANUSZ, Katowice, Polska; BARANEK
DARIUSZ, Sosnowiec, Polska; SIKORA JAROSŁAW, Mysłowice, Polska; KRZYKOWSKI RYSZARD, Piotrowice, Polska

(B1) 217630 2017 04 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INCYTE CORPORATION, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Incyte Holdings Corporation, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 217856 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 010731960 i dokonanie wpisu: BSH Hausgeräte GmbH, München, Niemcy

(B1) 223439 2017 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EKOLOGICZNE INNOWACJE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 221873702 i dokonanie wpisu: GILLMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starogard Gdański, Polska 220046629

(B1) 218074 2017 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY OR-

(B1) 223930 2017 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OBR SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Pol-
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ska 141138730 i dokonanie wpisu: WARTER FUELS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141138730

verkusen, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy

(B1) 224671 2017 04 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: THESSLA GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122812628
i dokonanie wpisu: THESSLA GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokotów, Polska 122812628

(T3) 1702051 2017 02 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Vanish B.V., Hoofddorp, Holandia

(B1) 224775 2017 04 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KOPEX MACHINERY SPÓŁKA AKCYJNA, Zabrze, Polska 271134897 i dokonanie wpisu: KOPEX SPÓŁKA
AKCYJNA, Katowice, Polska 271981166
(B1) 224798 2017 04 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KOPEX MACHINERY SPÓŁKA AKCYJNA, Zabrze, Polska 271134897 i dokonanie wpisu: KOPEX SPÓŁKA
AKCYJNA, Katowice, Polska 271981166
(B1) 225464 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PPHU PROSPERPLAST SPÓŁKA JAWNA
PAWEŁ MRÓZEK & MAREK MRÓZEK, Buczkowice, Polska 070434735
i dokonanie wpisu: PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybarzowice, Polska 070434735
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WPISY I ZMIANY W WYODRĘBNIONEJ
CZĘŚCI REJESTRU PATENTOWEGO
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju dokumentu,
numer patentu europejskiego, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której
dokonano wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki
rejestru zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię lub nazwa, a także miejsce zamieszkania
lub siedziba uprawnionego z patentu europejskiego,
rubryka B - tytuł wynalazku,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wynalazku oraz jego miejsce zamieszkania,
rubryka D - prawa ograniczające patent,
rubryka E - numer dodatkowego prawa ochronnego, data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek
w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, oznaczenie
organu, który wydał zezwolenie,
rubryka F - decyzje dotyczące danego patentu europejskiego,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia patentu europejskiego a także data stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego
lub data unieważnienia albo data i przyczyna wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające patent,
sprostowania istotnych pomyłek.
(T3) 1606261 2017 02 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Takeda GmbH, Konstanz, Niemcy
i dokonanie wpisu: AstraZeneca AB, Södertälje, Szwecja
(T3) 1611150 2017 02 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Takeda GmbH, Konstanz, Niemcy
i dokonanie wpisu: AstraZeneca AB, Södertälje, Szwecja
(T3) 1646291 2017 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Intercontinental Great Brands LLC,
East Hanover, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe Egberts B.V., Utrecht, Holandia
(T3) 1694291 2017 01 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer Animal Health GmbH, Le-

(T3) 1568662 2017 02 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Passavant-Geiger GmbH,
Aarbergen, Niemcy; VA TECH WABAG GmbH, Wien, Austria i dokonanie wpisu: Bilfinger-Passavant Water Technologies GmbH, Aarbergen, Niemcy; VA TECH WABAG GmbH, Wien, Austria
(T3) 1568662 2017 02 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bilfinger-Passavant Water
Technologies GmbH, Aarbergen, Niemcy; VA TECH WABAG GmbH,
Wien, Austria i dokonanie wpisu: Bilfinger Water Technologies
GmbH, Aarbergen, Niemcy; VA TECH WABAG GmbH, Wien, Austria
(T3) 1568662 2017 02 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bilfinger Water Technologies GmbH, Aarbergen, Niemcy; VA TECH WABAG GmbH, Wien,
Austria i dokonanie wpisu: Aqseptence Group GmbH, Aarbergen,
Niemcy; VA TECH WABAG GmbH, Wien, Austria
(T3) 161196 1 2017 01 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Siemens VAI Metals Technologies
GmbH, Linz, Austria i dokonanie wpisu: Primetals Technologies
France SAS, Savigneux, Francja
(T3) 1745702 2017 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Intercontinental Great Brands LLC,
East Hanover, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe Egberts B.V., Utrecht, Holandia
(T3) 1627568 2017 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Intercontinental Great Brands LLC,
East Hanover, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe Egberts B.V., Utrecht, Holandia
(T3) 1712613 2017 02 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp, Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Vanish B.V.,
Hoofddorp, Holandia
(T3) 1734992 2017 01 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Merial Limited, Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: MERIAL INC., Duluth, Stany
Zjednoczone Ameryki
(T3) 1809328 2017 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Intercontinental Great Brands LLC,
East Hanover, Stany Zjednoczone Ameryki; Ajinomoto General Foods, Inc., Tokyo, Japonia i dokonanie wpisu: Ajinomoto General Foods, Inc., Tokyo, Japonia; Koninklijke Douwe Egberts B.V., Utrecht,
Holandia
(T3) 1786472 2017 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Ionis Pharmaceuticals, Inc.,
Carlsbad, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: KASTLE
THERAPEUTICS, LLC, Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1794028 2017 02 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Constellium France, Paris, Francja i dokonanie wpisu: Constellium Issoire, Issoire, Francja
(T3) 1773387 2017 01 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Merial Ltd., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: MERIAL INC., Duluth, Stany
Zjednoczone Ameryki
(T3) 1866637 2017 02 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: pts Diagnostics, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Polymer Technology Systems, Inc., Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
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(T3) 1934955 2017 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Sato Vicinity Pty Ltd, Clayton, Australia i dokonanie wpisu: SATO HOLDINGS CORPORATION, Tokyo,
Japonia
(T3) 1951455 2017 02 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Siemens VAI Metals Technologies
SAS, Saint Chamond, Francja i dokonanie wpisu: Primetals Technologies France SAS, Savigneux, Francja
(T3) 1967422 2017 02 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: nolax AG, Sempach Station,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: nolax Airbag AG, Sempach Station,
Szwajcaria
(T3) 1967422 2017 02 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: nolax Airbag AG, Sempach Station, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Nitto Switzerland AG,
Sempach Station, Szwajcaria
(T3) 1844661 2017 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Intercontinental Great Brands LLC,
East Hanover, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe Egberts B.V., Utrecht, Holandia
(T3) 1981300 2017 02 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Alcatel Lucent, Paris, Francja i dokonanie wpisu: Alcatel Lucent, Boulogne-Billancourt, Francja
(T3) 1981300 2017 02 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Alcatel Lucent, Boulogne-Billancourt, Francja i dokonanie wpisu: Nokia Technologies OY, Espoo,
Finlandia
(T3) 2026915 2017 02 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Siemens VAI Metals Technologies GmbH, Linz, Austria i dokonanie wpisu: Primetals Technologies Austria GmbH, Linz, Austria
(T3) 2068644 2017 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Intercontinental Great Brands
LLC, East Hanover, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
Koninklijke Douwe Egberts B.V., Utrecht, Holandia
(T3) 2094099 2017 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Intercontinental Great Brands
LLC, East Hanover, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
Koninklijke Douwe Egberts B.V., Utrecht, Holandia
(T3) 2134480 2017 02 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Siemens VAI Metals Technologies SAS, Saint-Chamond, Francja i dokonanie wpisu: Primetals
Technologies France SAS, Savigneux, Francja
(T3) 1989955 2017 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kesseböhmer Holding e.K., Bad
Essen, Niemcy i dokonanie wpisu: Kesseböhmer Holding KG, Bad
Essen, Niemcy
(T3) 2025606 2017 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Intercontinental Great Brands
LLC, East Hanover, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
Koninklijke Douwe Egberts B.V., Utrecht, Holandia
(T3) 2060297 2017 02 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Technicare Establishment, Vaduz,
Liechtenstein i dokonanie wpisu: Technimed AG, Rorschach, Szwajcaria
(T3) 2119268 2017 02 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Alcatel-Lucent USA Inc., Murray Hill,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Alcatel Lucent, Boulogne-Billancourt, Francja
(T3) 2119268 2017 02 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Alcatel Lucent, Boulogne-Billancourt, Francja i dokonanie wpisu: Nokia Technologies OY, Espoo,
Finlandia
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(T3) 2129986 2017 02 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Siemens VAI Metals Technologies
GmbH, Linz, Austria i dokonanie wpisu: Primetals Technologies Austria GmbH, Linz, Austria
(T3) 2198431 2017 02 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mallinckrodt LLC, Hazelwood, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Mallinckrodt Nuclear
Medicine LLC, Hazelwood, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2305753 2017 02 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Evonik RohMax Additives
GmbH, Darmstadt, Niemcy i dokonanie wpisu: Evonik Oil Additives
GmbH, Darmstadt, Niemcy
(T3) 2179658 2017 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Intercontinental Great Brands LLC,
East Hanover, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe Egberts B.V., Utrecht, Holandia
(T3) 2358732 2017 01 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Merial Ltd., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: MERIAL INC., Duluth, Stany
Zjednoczone Ameryki
(T3) 2340035 2017 02 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Sciotec Diagnostic Technologies
GmbH, Tulln, Austria i dokonanie wpisu: STADA Arzneimittel AG,
Bad Vilbel, Niemcy
(T3) 2401091 2017 02 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Siemens Vai Metals Technologies
SAS, Saint-Chamond, Francja i dokonanie wpisu: Primetals Technologies France SAS, Savigneux, Francja
(T3) 2408576 2017 02 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Siemens Vai Metals Technologies SAS, Saint-Chamond, Francja i dokonanie wpisu: Primetals
Technologies France SAS, Savigneux, Francja
(T3) 2419393 2017 02 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Biochemtex S.p.A., Tortona,
Włochy i dokonanie wpisu: MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL
S.á.r.l., Luksemburg, Luksemburg
(T3) 2424886 2017 02 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Dynea Austria GmbH,
Krems, Austria i dokonanie wpisu: Metadynea Austria GmbH,
Krems an der Donau, Austria
(T3) 2470848 2017 02 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Siemens VAI Metals Technologies GmbH, Linz, Austria i dokonanie wpisu: Primetals Technologies Austria GmbH, Linz, Austria
(T3) 2473782 2017 01 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Alstom Technology Ltd., Baden,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: General Electric Technology GmbH,
Baden, Szwajcaria
(T3) 2473783 2017 02 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Alstom Technology Ltd., Baden,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: General Electric Technology GmbH,
Baden, Szwajcaria
(T3) 2353437 2017 02 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kesseböhmer Holding e.K., Bad
Essen, Niemcy i dokonanie wpisu: Kesseböhmer Holding KG, Bad
Essen, Niemcy
(T3) 2353443 2017 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kesseböhmer Holding e.K., Bad
Essen, Niemcy i dokonanie wpisu: Kesseböhmer Holding KG, Bad
Essen, Niemcy
(T3) 2457965 2017 02 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Heinz-Glas GmbH & Co. KGaA,
Kleintettau, Niemcy i dokonanie wpisu: Heinz-Glas Group Holding
HGGH GmbH & Co. KGaA, Tettau, Niemcy
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(T3) 2466237 2017 02 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Heinz-Glas GmbH & Co. KGaA,
Kleintettau, Niemcy i dokonanie wpisu: Heinz-Glas Group Holding
HGGH GmbH & Co. KGaA, Tettau, Niemcy

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numery patentów, które wygasły na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 2 - 4
ustawy z dnia 30.06.2000 r. - Prawo własności przemysłowej oraz datę
wygaśnięcia patentu.

(T3) 2466237 2017 02 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Heinz-Glas Group Holding HGGH GmbH & Co. KGaA, Tettau, Niemcy i dokonanie wpisu:
Heinz-Glas GmbH & Co. KGaA, Tettau, Niemcy
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(B1) 188853
(B1) 189010
(B1) 189316
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(B1) 189539
(B1) 189570
(B1) 189874
(B1) 190025
(B1) 190529
(B1) 191260
(B1) 191372
(B1) 191391
(B1) 191512
(B1) 192562
(B1) 192631
(B1) 192707
(B1) 193011
(B1) 193038
(B1) 193661
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(B1) 194759
(B1) 194806
(B1) 195060
(B1) 196159
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(B1) 196434
(B1) 197260
(B1) 197903
(B1) 198040
(B1) 198146
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(B1) 198259
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(B1) 198622
(B1) 199025
(B1) 199149
(B1) 199291
(B1) 199383
(B1) 199403
(B1) 199454
(B1) 199670
(B1) 199710
(B1) 200029
(B1) 200424
(B1) 200428
(B1) 200559

(T3) 2363130 2017 02 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Takeda GmbH, Konstanz, Niemcy
i dokonanie wpisu: AstraZeneca AB, Södertälje, Szwecja
(T3) 2558470 2017 02 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer CropScience AG, Monheim,
Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim am Rhein, Niemcy
(T3) 2593943 2017 02 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mallinckrodt LLC, Hazelwood, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Mallinckrodt Nuclear
Medicine LLC, Hazelwood, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2593214 2017 02 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mallinckrodt LLC, Hazelwood, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Mallinckrodt Nuclear
Medicine LLC, Hazelwood, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2762620 2017 02 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Asahi Kasei Fibers Corporation,
Osaka, Japonia i dokonanie wpisu: ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA, Tokyo, Japonia
(T3) 2664835 2017 02 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Evonik Industries AG, Essen,
Niemcy; Voss Automotive GmbH, Wipperfürth, Niemcy i dokonanie wpisu: Voss Automotive GmbH, Wipperfürth, Niemcy; Evonik
Degussa GmbH, Essen, Niemcy
(T3) 2706036 2017 02 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: M.W.B. GmbH, Wörth a.d. Isar,
Niemcy i dokonanie wpisu: M.W.B. GmbH, Eching, Niemcy
(T3) 2722035 2017 02 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Alcon Research, Ltd., Fort Worth,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: NOVARTIS AG, Bazyela, Szwajcaria
(T3) 1683518 2016 12 28 D. Wykreślono wpis o brzmieniu:
„Na mocy Umowy Zastawu Własności Przemysłowej z dnia 30 lipca
2015 r. oraz Umowy poprawiającej i zatwierdzającej zastaw własności przemysłowej z dnia 6 listopada 2015 r. zawartymi pomiędzy Italchimici S.p.A. z siedzibą w Pomezia, Włochy (jako Zastawcą)
oraz MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. z siedzibą
we Florencji, Włochy, Banca Popolare Di Milano Soc. Coop. a r.l.
z siedzibą w Mediolanie, Włochy, Unione di Banche Italiane Società
cooperativa per azioni z siedzibą w Bergamo, Włochy, Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. z siedzibą w Parmie, Włochy
i Banco Popolare – Società Cooperativa z siedzibą w Weronie, Włochy (jako Zabezpieczonymi Kredytodawcami), w celu zapewnienia
dokładnego, całkowitego i terminowego wypełnienia Gwarantowanych Zobowiązań, Zastawca udzielił na rzecz Zabezpieczonych
Kredytodawców zastawu pierwszego stopnia na patencie europejskim o numerze EP.1683518 - zgodnie z definicjami zawartymi
w Umowie”.
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Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju dokumentu,
numer patentu europejskiego oraz datę wygaśnięcia patentu europejskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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(T3) 2113467
(T3) 2113523
(T3) 2113527
(T3) 2116179
(T3) 2119987
(T3) 2120384
(T3) 2123577
(T3) 2123865
(T3) 2127624
(T3) 2127968
(T3) 2127991
(T3) 2132185
(T3) 2136752
(T3) 2136769
(T3) 2137291
(T3) 2137476
(T3) 2142226
(T3) 2142307
(T3) 2142469
(T3) 2143792
(T3) 2144641
(T3) 2144730
(T3) 2144859
(T3) 2144899
(T3) 2144959

2016 04 17
2016 05 29
2016 05 17
2016 05 25
2016 05 25
2016 04 26
2016 05 09
2016 05 03
2016 04 18
2016 04 18
2016 05 19
2016 05 30
2016 05 16
2016 05 29
2016 05 11
2016 05 12
2016 04 17
2016 05 22
2016 04 25
2016 05 30
2016 05 31
2016 05 24
2016 05 25
2016 04 26
2016 05 23
2016 05 29
2016 05 30
2016 05 30
2016 04 16
2016 04 23
2016 04 19
2016 05 22
2016 05 15
2016 04 25
2016 04 03
2016 04 11
2016 04 09
2016 04 18
2016 04 24
2016 04 01
2016 04 23
2016 04 21
2016 04 06
2016 04 17
2016 04 22
2016 05 07
2016 05 14
2016 04 30
2016 05 20
2016 05 22
2016 05 23
2016 05 07
2016 05 18
2016 04 10
2016 04 11
2016 03 21
2016 04 11
2016 04 02
2016 04 11
2016 04 22
2016 04 14
2016 05 09
2016 05 15
2016 05 07
2016 05 01
2016 05 07
2016 04 08

2985
(T3) 2145843
(T3) 2146675
(T3) 2146721
(T3) 2146868
(T3) 2146951
(T3) 2147096
(T3) 2147262
(T3) 2148667
(T3) 2148697
(T3) 2148809
(T3) 2148851
(T3) 2148853
(T3) 2149052
(T3) 2149176
(T3) 2149563
(T3) 2150151
(T3) 2150152
(T3) 2150267
(T3) 2150601
(T3) 2153138
(T3) 2153614
(T3) 2154966
(T3) 2155229
(T3) 2155557
(T3) 2156003
(T3) 2158212
(T3) 2160221
(T3) 2160804
(T3) 2163494
(T3) 2165015
(T3) 2166908
(T3) 2176056
(T3) 2183961
(T3) 2190561
(T3) 2236258
(T3) 2238879
(T3) 2238880
(T3) 2241222
(T3) 2241768
(T3) 2242064
(T3) 2243877
(T3) 2244084
(T3) 2247442
(T3) 2249362
(T3) 2249376
(T3) 2251395
(T3) 2251478
(T3) 2253254
(T3) 2253335
(T3) 2253556
(T3) 2253655
(T3) 2255712
(T3) 2255799
(T3) 2256240
(T3) 2256241
(T3) 2260619
(T3) 2261732
(T3) 2266557
(T3) 2268115
(T3) 2268511
(T3) 2268859
(T3) 2271226
(T3) 2271227
(T3) 2271523
(T3) 2271686
(T3) 2271691
(T3) 2271827

2016 04 16
2016 05 23
2016 05 12
2016 04 09
2016 04 24
2016 04 11
2016 04 03
2016 04 11
2016 05 22
2016 05 08
2016 04 22
2016 04 14
2016 05 13
2016 05 06
2016 04 10
2016 05 08
2016 05 08
2016 04 23
2016 04 30
2016 05 10
2016 05 07
2016 04 21
2016 05 01
2016 05 06
2016 05 19
2016 04 09
2016 05 20
2016 05 13
2016 05 20
2016 05 30
2016 05 21
2016 04 15
2016 05 05
2015 07 24
2016 04 01
2016 05 24
2016 05 24
2016 04 23
2016 04 16
2016 04 16
2016 04 22
2016 04 08
2016 02 04
2016 04 28
2016 04 30
2016 05 12
2016 05 15
2016 05 12
2016 05 06
2016 05 07
2016 04 22
2016 05 17
2016 04 30
2016 05 28
2016 05 14
2016 04 01
2016 05 27
2016 04 20
2016 04 19
2016 04 16
2016 04 15
2016 05 01
2016 05 01
2016 04 01
2016 04 09
2016 04 24
2016 04 30

2986
(T3) 2272155
(T3) 2273890
(T3) 2273891
(T3) 2274092
(T3) 2274390
(T3) 2275086
(T3) 2276381
(T3) 2276404
(T3) 2276632
(T3) 2276672
(T3) 2276685
(T3) 2276760
(T3) 2276973
(T3) 2280788
(T3) 2282859
(T3) 2285667
(T3) 2285925
(T3) 2286136
(T3) 2286887
(T3) 2288710
(T3) 2288715
(T3) 2288803
(T3) 2293859
(T3) 2295549
(T3) 2296495
(T3) 2297424
(T3) 2300461
(T3) 2310116
(T3) 2310747
(T3) 2311515
(T3) 2316627
(T3) 2318762
(T3) 2324223
(T3) 2337697
(T3) 2347723
(T3) 2358953

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2016 04 24
2016 05 01
2016 05 01
2016 04 18
2016 04 30
2016 04 15
2016 05 07
2016 04 21
2016 04 18
2016 04 06
2016 05 22
2016 04 09
2016 05 21
2016 04 07
2016 04 23
2016 05 30
2016 05 29
2016 05 28
2016 04 26
2016 05 22
2016 04 10
2016 05 05
2016 04 23
2016 04 27
2016 04 08
2016 04 23
2016 04 30
2016 05 12
2016 05 12
2016 05 06
2016 04 19
2016 05 12
2016 05 12
2016 03 07
2016 04 20
2016 04 22

(T3) 2364601
(T3) 2364973
(T3) 2366393
(T3) 2371757
(T3) 2371924
(T3) 2374835
(T3) 2377429
(T3) 2380954
(T3) 2387909
(T3) 2389045
(T3) 2409584
(T3) 2413749
(T3) 2414212
(T3) 2416794
(T3) 2417204
(T3) 2419097
(T3) 2419669
(T3) 2419728
(T3) 2421448
(T3) 2421670
(T3) 2421829
(T3) 2421889
(T3) 2424411
(T3) 2424855
(T3) 2424870
(T3) 2425017
(T3) 2425490
(T3) 2427107
(T3) 2427316
(T3) 2427436
(T3) 2427759
(T3) 2429345
(T3) 2429350
(T3) 2429792
(T3) 2430365
(T3) 2430375

2016 05 21
2016 05 17
2016 04 12
2016 04 01
2016 05 12
2016 04 04
2016 04 15
2016 04 22
2016 05 17
2016 05 11
2016 04 07
2016 04 01
2016 04 20
2016 04 10
2016 04 07
2016 04 16
2016 04 16
2016 04 12
2016 04 21
2016 04 20
2016 04 21
2016 04 20
2016 04 30
2016 04 19
2016 04 29
2016 04 22
2016 04 30
2016 05 06
2016 05 05
2016 05 06
2016 05 04
2016 05 11
2016 05 04
2016 05 11
2016 04 20
2016 05 14

(T3) 2432355
(T3) 2432657
(T3) 2432683
(T3) 2432760
(T3) 2435408
(T3) 2435656
(T3) 2435729
(T3) 2435801
(T3) 2445909
(T3) 2471584
(T3) 2478100
(T3) 2479264
(T3) 2479265
(T3) 2481796
(T3) 2509294
(T3) 2509794
(T3) 2511639
(T3) 2514818
(T3) 2517581
(T3) 2517985
(T3) 2518845
(T3) 2527127
(T3) 2527271
(T3) 2527539
(T3) 2538924
(T3) 2552601
(T3) 2555698
(T3) 2555804
(T3) 2555975
(T3) 2558541
(T3) 2560613
(T3) 2563283
(T3) 2563403
(T3) 2563709
(T3) 2566342
(T3) 2566802

2016 05 20
2016 05 20
2016 05 12
2016 05 17
2016 05 05
2016 05 27
2016 05 27
2016 05 27
2016 05 26
2016 05 11
2016 04 08
2016 04 08
2016 04 08
2016 04 08
2016 04 08
2016 05 19
2016 04 13
2016 04 08
2016 04 24
2016 04 28
2016 04 27
2016 05 23
2016 05 27
2016 05 27
2016 04 14
2016 04 01
2016 05 10
2016 04 07
2016 04 06
2016 04 06
2016 04 20
2016 04 26
2016 04 28
2016 04 20
2016 05 06
2016 05 01

Nr 9/2017
(T3) 2566816
(T3) 2567019
(T3) 2568949
(T3) 2569186
(T3) 2569349
(T3) 2569495
(T3) 2571405
(T3) 2571408
(T3) 2571694
(T3) 2571782
(T3) 2571848
(T3) 2576424
(T3) 2576497
(T3) 2577127
(T3) 2585394
(T3) 2650423
(T3) 2653578
(T3) 2666742
(T3) 2666878
(T3) 2669565
(T3) 2693956
(T3) 2694900
(T3) 2697348
(T3) 2699240
(T3) 2699868
(T3) 2701924
(T3) 2704585
(T3) 2707308
(T3) 2707547
(T3) 2710709
(T3) 2716555
(T3) 2718575
(T3) 2724428
(T3) 2728107
(T3) 2802049
(T3) 2844397

2016 05 02
2016 05 02
2016 05 12
2016 05 12
2016 05 11
2016 04 26
2016 05 09
2016 05 20
2016 05 06
2016 05 18
2016 05 17
2016 05 28
2016 05 02
2016 05 24
2016 05 31
2016 04 10
2016 04 06
2016 05 15
2016 05 17
2016 05 29
2016 04 07
2016 04 05
2016 04 12
2016 04 17
2016 04 19
2016 04 12
2016 05 04
2016 05 07
2016 05 04
2016 05 15
2016 05 20
2016 05 14
2016 05 11
2016 05 27
2016 04 30
2016 04 26

Nr 9/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

2987

B. WZORY UŻYTKOWE
306
UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
(od nr 69 329 do nr 69 400)
Y1 (11) 69372
(41) 2016 12 19
(51) A01G 9/10 (2006.01)
A01G 9/02 (2006.01)
(21) 124174
(22) 2015 06 12
(72) KWAPISZ PIOTR, Łódź (PL)
(73) BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(54) Kiełkownica w tacce
Y1 (11) 69379
(41) 2016 11 21
(51) A47G 21/10 (2006.01)
A47G 21/18 (2006.01)
(22) 2016 04 28
(21) 125078
(72) ŚCIANA ARTUR, Kielce (PL); KRZESIMOWSKI DAMIAN,
Łopuszno (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Pałeczka
Y1 (11) 69346
(41) 2016 12 05
(51) A47J 31/48 (2006.01)
A47J 31/06 (2006.01)
(22) 2015 05 30
(21) 124140
(72) GARLIŃSKI BARTOSZ, Wrocław (PL)
(73) GARLIŃSKI BARTOSZ, Wrocław (PL)
(54) Mocowanie filtra do kawy
Y1 (11) 69371
(41) 2017 02 13
(51) A47L 9/14 (2006.01)
(21) 124315
(22) 2015 08 11
(72) BŁASZKIEWICZ TOMASZ, Wąbrzeźno (PL); RYMACKI MICHAŁ,
Wąbrzeźno (PL)
(73) WYTWÓRNIA WYROBÓW PAPIEROWYCH WORWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wąbrzeźno (PL)
(54) Płytka instalująca worek filtracyjny w odkurzaczu
Y1 (11) 69354
(41) 2016 06 20
(51) B25G 1/10 (2006.01)
B25B 23/16 (2006.01)
(21) 123616
(22) 2014 12 16
(72) KUBALA ROMAN, Ustroń (PL)
(73) KUBALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ustroń (PL)
(54) Uchwyt, zwłaszcza do narzędzi ręcznych
Y1 (11) 69345
(41) 2017 03 13
(51) B30B 9/32 (2006.01)
(21) 124373
(22) 2015 09 10
(72) CZORNIJ NESTOR, Bytów (PL); WITAK WOJCIECH, Bytów (PL);
WNUK LIPIŃSKI TOMASZ, Tuchomie (PL)
(73) SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW METAL, Bytów (PL)
(54) Ręczna zgniatarka do opakowań, zwłaszcza do butelek z tworzyw sztucznych, do kartonów i puszek

Y1 (11) 69344
(41) 2015 08 31
(51) B60R 11/02 (2006.01)
(21) 122822
(22) 2014 02 24
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Obudowa plastikowa do zamocowania urządzenia GPS, Smartfona na kokpicie samochodu
(41) 2015 09 14
Y1 (11) 69342
(51) B60R 21/34 (2011.01)
(21) 122845
(22) 2014 03 03
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Poduszka powietrzna podtrzymująca
Y1 (11) 69356
(41) 2014 06 23
(51) B60R 25/04 (2013.01)
(62) 402093
(21) 125349
(22) 2012 12 17
(72) GNIOTEK KRZYSZTOF, Łódź (PL); KUBIAK PAWEŁ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Elektroniczny system zabezpieczający samochód przed kradzieżą
Y1 (11) 69355
(41) 2017 01 30
(51) B61B 3/00 (2006.01)
B61B 13/04 (2006.01)
(21) 124790
(22) 2016 01 21
(30) 002740274-0001
2015 07 21
EM
(72) SKOLMOWSKI JERZY, Mysłowice (PL); ZACHURA ADAM,
Katowice (PL)
(73) SMT SCHARF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy (PL)
(54) Koło cierne napędu podwieszonej kolejki górniczej
Y1 (11) 69381
(41) 2016 12 05
(51) B61B 13/04 (2006.01)
A63G 7/00 (2006.01)
(21) 124429
(22) 2015 09 29
(72) BIELAK ZBIGNIEW, Bytom (PL); SOCHAŃ ADAM, Katowice (PL)
(73) GRUPA SATERNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Chorzów (PL)
(54) Platforma jezdna
Y1 (11) 69339
(41) 2017 03 27
(51) B62B 9/10 (2006.01)
(22) 2015 09 14
(21) 124376
(72) GRADZIK PRZEMYSŁAW, Stary Kocin (PL)
(73) GRADZIK PRZEMYSŁAW PPHU ADIPOL, Stary Kocin (PL)
(54) Napinacz gondoli wózka dziecięcego
Y1 (11) 69378
(51) B62H 5/12 (2006.01)
B62H 5/16 (2006.01)
(21) 124475

(41) 2016 12 05
(22) 2015 10 12
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(72) LEBIECKI ŁUKASZ, Opole (PL); OSTROWSKI PAWEŁ, Opole (PL)
(73) LEBIECKI ŁUKASZ, Opole (PL)
(54) Depozytowe zapięcie rowerowe
Y1 (11) 69390
(41) 2011 03 14
(51) B65B 7/14 (2006.01)
B65D 41/34 (2006.01)
(21) 118466
(22) 2009 09 09
(72) NAPIERACZ ZBIGNIEW, Pabianice (PL)
(73) SUWARY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(54) Zakrętka z taśmą gwarancyjną, zwłaszcza do pojemników
na płyny
Y1 (11) 69368
(41) 2016 12 19
(51) B65D 1/44 (2006.01)
B65D 6/16 (2006.01)
B65D 8/12 (2006.01)
B65D 5/355 (2006.01)
(21) 124259
(22) 2015 07 15
(72) JĘDRYSA TOMASZ ZDZISŁAW, Mietniów (PL); BOCHNIAK
BARTOSZ, Tarnów (PL); BANAŚ WOJCIECH, Kraków (PL)
(73) JĘDRYSA RENATA FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA
METTOM, Mietniów (PL)
(54) Pojemnik jednorazowego użytku na płyny, zwłaszcza płyny
spożywcze
Y1 (11) 69331
(41) 2016 04 11
(51) B65D 5/08 (2006.01)
B65D 5/30 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
B65D 5/497 (2006.01)
(21) 123428
(22) 2014 10 03
(72) PROKOPEK JAN, Toruń (PL)
(73) PROKOPEK JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE PROJAN, Toruń (PL)
(54) Opakowanie zamykane
Y1 (11) 69332
(41) 2014 01 20
(51) B65D 17/00 (2006.01)
(21) 122110
(22) 2013 06 03
(30) 12171187.3
2012 07 07
EP
(72) GAILLY NOÉ JACQUES FRANCOIS, Paryż (FR)
(73) Crown Packaging Technology, Inc., Alsip (US)
(54) Łatwo otwierane zamknięcie do pojemników na żywność lub
napoje
Y1 (11) 69392
(41) 2017 01 02
(51) B65D 19/00 (2006.01)
B65D 19/24 (2006.01)
(21) 124205
(22) 2015 06 29
(72) BECKER LESŁAW, Myślenice (PL)
(73) BECKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Myślenice (PL)
(54) Paleta z blachy
Y1 (11) 69365
(41) 2016 11 21
(51) B65D 27/20 (2006.01)
B65D 33/16 (2006.01)
B65D 65/28 (2006.01)
B65D 33/00 (2006.01)
(21) 124041
(22) 2015 05 07
(72) KALETA BARTŁOMIEJ, Mierzawa (PL)
(73) KALETA BARTŁOMIEJ, Mierzawa (PL)
(54) Wstęga woreczków z tworzywa sztucznego
Y1 (11) 69334
(51) B65G 21/20 (2006.01)

(41) 2017 03 27
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B65G 13/00 (2006.01)
B65G 15/40 (2006.01)
(21) 124395
(22) 2015 09 16
(72) LEWANDOWSKI ROBERT, Poznań (PL)
(73) B2B-EUROPE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(54) Listwa rolkowa
Y1 (11) 69340
(41) 2017 03 27
(51) C11C 5/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21S 6/00 (2006.01)
F21S 9/02 (2006.01)
F21Y 115/10 (2016.01)
(21) 124381
(22) 2015 09 15
(72) ROY LEE, Taizhou City (CN)
(73) CORTINA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(54) Obudowa elementu oświetleniowego
Y1 (11) 69341
(41) 2017 03 27
(51) C11C 5/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21S 6/00 (2006.01)
F21S 9/02 (2006.01)
F21Y 115/10 (2016.01)
(21) 124382
(22) 2015 09 15
(72) ROY LEE, Taizhou City (CN)
(73) CORTINA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(54) Zespół mocowania diody świecącej elementu oświetleniowego
Y1 (11) 69352
(41) 2016 10 10
(51) C12M 1/00 (2006.01)
(21) 123961
(22) 2015 04 02
(72) ZABOCHNICKA-ŚWIĄTEK MAGDALENA, Częstochowa (PL);
BIEŃ JANUARY, Biała (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Fotobioreaktor do hodowania mikroglonów
Y1 (11) 69367
(41) 2017 02 13
(51) E01F 7/02 (2006.01)
(21) 124301
(22) 2015 08 05
(72) DOBRASZAK ROMAN, Poznań (PL)
(73) PŁATKIEWICZ WIOLETTA, Poznań (PL)
(54) Parawan plażowy z systemem mocowania i dodatkowej stabilizacji
Y1 (11) 69335
(41) 2017 01 02
(51) E01F 9/60 (2016.01)
E01F 9/594 (2016.01)
(21) 124190
(22) 2015 06 22
(72) MUTZ KRZYSZTOF, Kosorowice (PL)
(73) MUTZ KRZYSZTOF, Kosorowice (PL)
(54) Słupek ostrzegawczy
Y1 (11) 69388
(41) 2016 12 19
(51) E02D 37/00 (2006.01)
E02B 1/00 (2006.01)
(21) 124147
(22) 2015 06 08
(72) IGOR ALEXEEV, Altea Alicante (ES); SZYPIŁOW ALEKSANDER,
Gdańsk (PL)
(73) GT POLAND LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(54) Urządzenie do remontu uszkodzonych konstrukcji hydrotechnicznych w strefie podwodnej, zwłaszcza do napraw konstrukcji
palowych w warunkach powietrzno-suchych
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Y1 (11) 69387
(41) 2016 12 19
(51) E02D 37/00 (2006.01)
E02D 31/00 (2006.01)
(21) 124148
(22) 2015 06 08
(72) IGOR ALEXEEV, Altea Alicante (ES); SZYPIŁOW ALEKSANDER,
Gdańsk (PL)
(73) GT POLAND LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(54) Urządzenie do remontu w strefie podwodnej dwóch pali o różnym rozstawie osi
Y1 (11) 69386
(41) 2016 12 19
(51) E02D 37/00 (2006.01)
E02B 1/00 (2006.01)
(21) 124149
(22) 2015 06 08
(72) IGOR ALEXEEV, Altea Alicante (ES); SZYPIŁOW ALEKSANDER,
Gdańsk (PL)
(73) GT POLAND LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(54) Urządzenie do remontu uszkodzonych konstrukcji hydrotechnicznych w strefie podwodnej w warunkach powietrzno-suchych
Y1 (11) 69385
(41) 2016 12 19
(51) E02D 37/00 (2006.01)
E02B 1/00 (2006.01)
(21) 124151
(22) 2015 06 08
(72) IGOR ALEXEEV, Altea Alicante (ES); SZYPIŁOW ALEKSANDER,
Gdańsk (PL)
(73) GT POLAND LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(54) Urządzenie do naprawy uszkodzeń na części pala konstrukcji
hydrotechnicznej w strefie podwodnej
Y1 (11) 69373
(41) 2016 12 19
(51) E04B 1/38 (2006.01)
E04C 3/30 (2006.01)
(21) 124179
(22) 2015 06 15
(72) BOREK PRZEMYSŁAW, Gdańsk (PL); LUBER MARCIN, Kórnik (PL);
MELLER ŁUKASZ, Pobiedziska (PL)
(73) PEKABEX BET SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(54) Łącznik prefabrykowanych słupów
Y1 (11) 69336
(41) 2016 10 10
(51) E04C 3/07 (2006.01)
F16S 3/00 (2006.01)
(21) 123950
(22) 2015 03 30
(72) WEROCHOWSKI WŁODZIMIERZ, Chwaszczyno (PL)
(73) INDUSTRIA PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(54) Kształtownik profilowy otwarty typu „Z”
Y1 (11) 69400
(41) 2016 09 26
(51) E04D 13/147 (2006.01)
E04D 13/14 (2006.01)
(21) 123923
(22) 2015 03 24
(72) MAJOCH PRZEMYSŁAW, Nowy Sącz (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Kołnierz uszczelniający
Y1 (11) 69330
(41) 2017 01 30
(51) E04G 5/00 (2006.01)
B65D 6/08 (2006.01)
(21) 124272
(22) 2015 07 21
(72) KOPER PIOTR, Wałbrzych (PL)
(73) KOPER PIOTR, Wałbrzych (PL)
(54) Organizer prac na rusztowaniu
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Y1 (11) 69389
(41) 2016 07 18
(51) E06B 9/17 (2006.01)
E06B 9/00 (2006.01)
(21) 124547
(22) 2015 11 02
(72) SZYLUK MICHAŁ, Wrocław (PL); WŁOSEK ZBIGNIEW, Gliwice (PL)
(73) WŁOSEK ZBIGNIEW DROMA, Gliwice (PL)
(54) Obudowa montażowa, zwłaszcza rozwijanej żaluzji
Y1 (11) 69397
(41) 2017 01 02
(51) E21D 11/30 (2006.01)
E21D 11/36 (2006.01)
(21) 124216
(22) 2015 06 29
(72) PRUSEK STANISŁAW, Wieszowa (PL); ROTKEGEL MAREK,
Katowice (PL); WITEK MARCIN, Ruda Śląska (PL); DANIŁOWICZ
ROMAN, Siemianowice Śląskie (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Segment upodatniający szkieletowej obudowy odgałęzień
i skrzyżowań wyrobisk, zwłaszcza zamkniętych spągnicami
Y1 (11) 69396
(41) 2017 01 02
(51) E21D 11/30 (2006.01)
E21D 11/36 (2006.01)
(21) 124217
(22) 2015 06 29
(72) PRUSEK STANISŁAW, Wieszowa (PL); ROTKEGEL MAREK,
Katowice (PL); SZOT ŁUKASZ, Bytom (PL); MAŁECKI ŁUKASZ,
Sosnowiec (PL); WITEK MARCIN, Ruda Śląska (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Segment upodatniający obudowę portalową
Y1 (11) 69391
(41) 2016 02 15
(51) E21D 15/00 (2006.01)
E21D 11/00 (2006.01)
(21) 123313
(22) 2014 08 07
(72) DZIEDZIC TADEUSZ, Katowice (PL); FRYSZTAK MATEUSZ,
Andrychów (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE WITMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Witkowice (PL)
(54) Uzbrojenie słupa ze stojaków drewnianych
Y1 (11) 69384
(41) 2016 02 01
(51) E21F 13/04 (2006.01)
B65G 47/19 (2006.01)
B65G 37/00 (2006.01)
(21) 123261
(22) 2014 07 21
(72) STACHOWIAK ANNA, Świętochłowice (PL)
(73) BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW GÓRNICZYCH
W KATOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Układ do odmierzania i dostawy urobku do skipu
Y1 (11) 69398
(41) 2016 02 01
(51) E21F 13/04 (2006.01)
B65G 47/19 (2006.01)
B65G 37/00 (2006.01)
(21) 123262
(22) 2014 07 21
(72) STACHOWIAK ANNA, Świętochłowice (PL); MILEWSKI
MIROSŁAW, Sosnowiec (PL)
(73) BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW GÓRNICZYCH
W KATOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Układ do odmierzania i dostawy urobku do skipu
Y1 (11) 69338
(51) F03B 17/04 (2006.01)
F03B 9/00 (2006.01)
(62) 411739
(21) 125452

(41) 2016 05 09

(22) 2015 03 25
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(72) DOMAGAŁA JÓZEF, Chrzanów (PL)
(73) DOMAGAŁA JÓZEF, Chrzanów (PL)
(54) Zespół energetyczny
Y1 (11) 69353
(41) 2016 11 07
(51) F03D 3/04 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
(21) 124035
(22) 2015 05 05
(72) TARANOWICZ SŁAWOMIR TADEUSZ, Maszewy (PL)
(73) DERNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(54) Turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu z kierownicami wiatru
Y1 (11) 69360
(41) 2017 03 13
(51) F04D 1/00 (2006.01)
F04D 1/06 (2006.01)
(21) 124355
(22) 2015 08 31
(72) KEHLE ZBIGNIEW, Chojnów (PL); CHMIELARZ WIESŁAW,
Ozimek (PL); WRÓBLEWSKI ANDRZEJ, Katowice (PL); WRÓBLEWSKI
JACEK, Katowice (PL)
(73) WRÓBLEWSKI ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNOHANDLOWE ENERGOWENT, Katowice (PL)
(54) Układ przepływowy pompy wirowej
Y1 (11) 69374
(41) 2016 12 19
(51) F16B 25/10 (2006.01)
(21) 124181
(22) 2015 06 11
(72) MOCHOCKI HUBERT, Warszawa (PL); KOWALSKI MICHAŁ,
Warszawa (PL)
(73) BALTIC FASTENERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stawiguda (PL)
(54) Wkręt samowiercący
Y1 (11) 69357
(41) 2017 03 13
(51) F16D 3/58 (2006.01)
F16D 3/68 (2006.01)
(21) 124526
(22) 2015 10 26
(72) KOŁODZIEJ HENRYK, Siemianowice Śląskie (PL); CAŁKA
ARTUR, Ruda Śląska (PL); LUKASZCZYK DANIEL, Piekary Śląskie (PL)
(73) MOJ SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(54) Sprzęgło wysokoelastyczne
Y1 (11) 69361
(41) 2017 03 13
(51) F16L 15/06 (2006.01)
F16L 37/14 (2006.01)
F16B 1/02 (2006.01)
F16B 21/10 (2006.01)
(21) 124366
(22) 2015 09 08
(72) MALINOWSKI RYSZARD, Łęczna (PL)
(73) MALINOWSKI RYSZARD MALINEX PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE, Łęczna (PL)
(54) Złącze redukcyjne żeńskie
Y1 (11) 69362
(41) 2017 03 13
(51) F16L 15/06 (2006.01)
F16L 37/14 (2006.01)
F16B 1/02 (2006.01)
F16B 21/10 (2006.01)
(21) 124370
(22) 2015 09 08
(72) MALINOWSKI RYSZARD, Łęczna (PL)
(73) MALINOWSKI RYSZARD MALINEX PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE, Łęczna (PL)
(54) Złącze redukcyjne męskie
Y1 (11) 69369
(51) F16L 23/12 (2006.01)
F16L 23/032 (2006.01)
(21) 124267

(41) 2017 01 30
(22) 2015 07 20
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(72) ZWIERZYCKI DARIUSZ, Gliwice (PL); MALIRZ BOGDAN,
Ziemięcice (PL); KRAUSE DOROTA, Ziemięcice (PL)
(73) INTEGRA MALIRZ, ZWIERZYCKI SPÓŁKA JAWNA, Gliwice (PL)
(54) Kołnierz przetłaczany dla tulei kołnierzowych PE
Y1 (11) 69370
(41) 2017 02 27
(51) F16L 51/00 (2006.01)
F16L 58/00 (2006.01)
(21) 124314
(22) 2015 08 13
(72) TYMKIEWICZ BOGDAR, Gliwice (PL)
(73) RADIATYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Kompensator rurowy liniowy
Y1 (11) 69348
(41) 2017 03 13
(51) F21V 21/00 (2006.01)
F21V 17/16 (2006.01)
F21S 4/00 (2016.01)
(21) 124349
(22) 2015 08 28
(72) LASOTA RADOSŁAW, Elbląg (PL)
(73) LIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Elbląg (PL)
(54) Listwa profilowa oprawy oświetleniowej
Y1 (11) 69350
(41) 2017 03 13
(51) F21V 21/00 (2006.01)
F21V 17/16 (2006.01)
F21S 4/00 (2016.01)
(21) 124350
(22) 2015 08 28
(72) LASOTA RADOSŁAW, Elbląg (PL)
(73) LIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Elbląg (PL)
(54) Listwa profilowa oprawy oświetleniowej
Y1 (11) 69359
(41) 2017 03 13
(51) F21V 21/00 (2006.01)
F21V 17/16 (2006.01)
F21S 4/00 (2016.01)
(21) 124351
(22) 2015 08 28
(72) LASOTA RADOSŁAW, Elbląg (PL)
(73) LIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Elbląg (PL)
(54) Listwa profilowa oprawy oświetleniowej
Y1 (11) 69337
(41) 2016 05 09
(51) F21V 29/74 (2015.01)
H05B 33/02 (2006.01)
F21Y 115/10 (2016.01)
F21W 111/00 (2006.01)
(21) 124497
(22) 2015 10 15
(30) 201431441U
2014 11 05
ES
(72) PLAJA MIRÓ SALVI, Madryt (ES); RIQUÉ REBULL ADRIÀ,
Madryt (ES); JORDANA CASAMITJANA FRANCESC, Madryt (ES);
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ ÁNGEL RAÚL, Madryt (ES)
(73) SIMON LIGHTING S.A.U., Madryt (ES)
(54) Oprawa oświetleniowa
Y1 (11) 69329
(41) 2015 03 30
(51) F23C 10/00 (2006.01)
F23C 10/20 (2006.01)
F23L 1/00 (2006.01)
(62) 405450
(21) 124960
(22) 2013 09 26
(72) GŁADKI JAN, Sędziszów (PL)
(73) FLUID SPÓŁKA AKCYJNA, Sędziszów (PL)
(54) Palenisko fluidalne do spalania w szczególności paliwa odnawialnego
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Y1 (11) 69382
(41) 2015 03 30
(51) F23H 7/08 (2006.01)
F23H 15/00 (2006.01)
F23B 30/10 (2006.01)
(21) 123240
(22) 2014 07 11
(72) SKIEPKO WIESŁAW, Włoszczowa (PL)
(73) SKIEPKO WIESŁAW ZAKŁAD PRZEROBU DREWNA SKIEPKO,
Włoszczowa (PL)
(54) Ruszt palnika peletowego
Y1 (11) 69383
(41) 2015 03 30
(51) F23H 7/08 (2006.01)
F23H 15/00 (2006.01)
F23B 30/10 (2006.01)
(21) 123375
(22) 2014 09 08
(72) SKIEPKO WIESŁAW, Włoszczowa (PL)
(73) SKIEPKO WIESŁAW ZAKŁAD PRZEROBU DREWNA SKIEPKO,
Włoszczowa (PL)
(54) Ruszt palnika peletowego
Y1 (11) 69351
(41) 2016 07 04
(51) F23H 7/08 (2006.01)
F23H 17/12 (2006.01)
F23H 15/00 (2006.01)
F23G 5/00 (2006.01)
F23G 7/10 (2006.01)
(21) 123676
(22) 2014 12 29
(72) KARDAŚ DARIUSZ, Gdańsk (PL); RONEWICZ KAROL,
Gronowo Elbląskie (PL); TURZYŃSKI TOMASZ, Gdańsk (PL)
(73) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL); INSTYTUT MASZYN
PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ
AKADEMII NAUK, Gdańsk (PL)
(54) Ruszt ruchomy schodkowy do kotła parowego przeznaczonego
do spalania biomasy i odpadów rolniczych
Y1 (11) 69347
(41) 2017 01 30
(51) F23K 3/14 (2006.01)
F23Q 3/00 (2006.01)
(21) 124268
(22) 2015 07 20
(72) ORSZULIK EUGENIUSZ, Katowice (PL); GALARA STANISŁAW,
Głubczyce (PL); GALARA ROBERT, Głubczyce (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL); GALMET
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głubczyce (PL)
(54) Palnik do kotłów na paliwa stałe z podajnikiem ślimakowym
Y1 (11) 69399
(41) 2016 12 05
(51) F24F 3/16 (2006.01)
B01D 46/00 (2006.01)
(21) 124129
(22) 2015 05 29
(72) OSTAPÓW LESŁAW, Legnica (PL); KULAS JACEK,
Złotoryja (PL); KARLIŃSKI JACEK, Oława (PL); ŁAWICKI PIOTR,
Leszczyna (PL); DZIAŁAK PAULINA, Wrocław (PL)
(73) MINE MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilków (PL)
(54) Urządzenie filtrowentylacyjne do kabin samojezdnych maszyn
górniczych

(72) KOSTRZEWA PAWEŁ, Giżycko (PL)
(73) P.P.H. KOSTRZEWA SPÓŁKA JAWNA BARBARA KOSTRZEWA,
TADEUSZ KOSTRZEWA, PAWEŁ KOSTRZEWA, Giżycko (PL)
(54) Ruchomy ruszt palnika
Y1 (11) 69395
(41) 2016 03 14
(51) F25C 1/14 (2006.01)
(21) 123363
(22) 2014 09 05
(72) OSSOWSKI PIOTR, Pruszcz Gdański (PL); BEŁCZĄCKI MICHAŁ,
Gdynia (PL); ZAWITOWSKI JAKUB, Tczew (PL); KRÓL WIESŁAW,
Niestępowo (PL); RZÓSKA JERZY, Gdańsk (PL); VIRDI LAKH,
Fogelsville (US); ZBOROWSKI BARTOSZ, Gdańsk (PL)
(73) FOLLETT EUROPE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mokry Dwór (PL)
(54) Wytwornica lodu ze zintegrowanym zbiornikiem do magazynowania lodu
Y1 (11) 69394
(41) 2016 03 29
(51) F25C 1/14 (2006.01)
(21) 123409
(22) 2014 09 25
(72) RZÓSKA JERZY, Gdańsk (PL)
(73) FOLLETT EUROPE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mokry Dwór (PL)
(54) Mobilne urządzenie do agregatu wytwarzającego lód z możliwością mechanicznego załadunku
Y1 (11) 69377
(41) 2017 02 27
(51) F41H 1/00 (2006.01)
F41H 1/02 (2006.01)
B32B 15/00 (2006.01)
B32B 27/00 (2006.01)
(21) 124331
(22) 2015 08 18
(72) FEJDYŚ MARZENA, Łódź (PL); KUCHARSKA-JASTRZĄBEK
AGNIESZKA, Łódź (PL); KOŚLA KATARZYNA, Dąbrowa (PL); ŁANDWIJT
MARCIN, Konstantynów Łódzki (PL); SYKUŁA PAWEŁ, Panki (PL);
KNOPIK EWELINA, Górki (PL); PIENIĄŻEK DOROTA, Górki (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX,
Łódź (PL); PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO
MASKPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Konieczki (PL)
(54) Pancerz balistyczny z powłoką zabezpieczającą
Y1 (11) 69333
(41) 2017 01 16
(51) G01N 1/10 (2006.01)
G01N 1/12 (2006.01)
(21) 124241
(22) 2015 07 08
(72) CHMIELAK MACIEJ, Gdynia (PL); CIENKOWSKI MATEUSZ,
Gdynia (PL); PIETRUKANIEC LESZEK, Gdynia (PL); PORAZIŃSKI
KRZYSZTOF, Gdynia (PL); SUTKOWSKI MARCIN, Gdynia (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE FORKOS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(54) Automatyczny batometr dla pojazdów podwodnych klasy mini
ROV

(41) 2016 09 12

Y1 (11) 69375
(41) 2017 02 27
(51) G01N 1/10 (2006.01)
G01N 1/22 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
G01N 30/00 (2006.01)
(21) 124322
(22) 2015 08 13
(72) LACKOWSKI MARCIN, Rumia (PL); DARSKI WOJCIECH,
Gdańsk (PL)
(73) INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA
SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk (PL)
(54) Dysza przewodu wlotowego powietrza w desorberze

(22) 2015 03 11

Y1 (11) 69376
(51) G01N 1/10 (2006.01)

Y1 (11) 69366
(41) 2017 02 13
(51) F24H 9/02 (2006.01)
(21) 124302
(22) 2015 08 06
(72) ŻURAWSKI TADEUSZ, Słupsk (PL)
(73) NOGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kobylnica (PL)
(54) Obudowa grzejnika
Y1 (11) 69343
(51) F24H 9/18 (2006.01)
F23H 7/08 (2006.01)
(21) 123890
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G01N 1/22 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
G01N 30/00 (2006.01)
(21) 124323
(22) 2015 08 13
(72) LACKOWSKI MARCIN, Rumia (PL); KARDAŚ DARIUSZ,
Gdańsk (PL); ŻWAN STANISŁAW, Gdańsk (PL); TUTIURSKI PAWEŁ,
Reszel (PL); POLESEK-KARCZEWSKA SYLWIA, Rumia (PL)
(73) INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA
SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk (PL)
(54) Dysza przewodu wlotowego powietrza w desorberze
Y1 (11) 69358
(41) 2016 11 21
(51) G02F 1/133 (2006.01)
G02B 5/20 (2006.01)
G09F 9/33 (2006.01)
(21) 124040
(22) 2015 05 07
(72) LEWANDOWSKI DAMIAN, Gdańsk (PL)
(73) ARTRONIC KARCZYŃSCY I LEWANDOWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Gdynia (PL)
(54) Wyświetlacz monochromatyczny
Y1 (11) 69393
(41) 2012 05 21
(51) G09B 27/08 (2006.01)
G04B 19/22 (2006.01)
(62) 392977
(21) 124662
(22) 2010 11 15
(72) ERD ARKADIUSZ, Racibórz (PL)
(73) ERD ARKADIUSZ, Racibórz (PL)
(54) Globus z opasującym go pierścieniem oraz lampką imitującą
Słońce
Y1 (11) 69380
(41) 2012 11 05
(51) G12B 1/00 (2006.01)
(62) 394672
(21) 125580
(22) 2011 04 26
(72) BORUCKI SEBASTIAN, Opole (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Magnetyczny uchwyt mocujący, zwłaszcza przetworniki pomiarowe na kadzi transformatora elektroenergetycznego
Y1 (11) 69364
(41) 2012 08 27
(51) G12B 15/00 (2006.01)
H05K 7/20 (2006.01)
H01L 23/00 (2006.01)
H01L 23/367 (2006.01)
G06F 1/20 (2006.01)
F21V 29/00 (2015.01)
F28F 1/10 (2006.01)
H01S 5/024 (2006.01)
(62) 393955
(21) 123793
(22) 2011 02 18
(72) DOROS WIESŁAW, Rzeszów (PL); DOROS TEODORA, Rzeszów (PL)
(73) DOROS TEODORA D.A. GLASS, Rzeszów (PL)
(54) Urządzenie do chłodzenia diody lub diod LED
Y1 (11) 69363
(41) 2016 12 05
(51) H02B 1/38 (2006.01)
(21) 124124
(22) 2015 05 28
(72) WALESIAK MAREK, Warszawa (PL)
(73) ELEKTROMETAL ENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Mechanizm awaryjnego otwierania wyłącznika do rozdzielnicy
średniego napięcia
Y1 (11) 69349
(51) H02K 7/18 (2006.01)
F02B 63/04 (2006.01)
(21) 124334
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(72) DRAS MAREK, Wrocław (PL); BAWAJ MARCIN, Wrocław (PL)
(73) RADIOTECHNIKA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pietrzykowice (PL)
(54) Zespół agregatu prądotwórczego

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

1

2

1

2

A01G 9/10 (2006.01)
A01G 9/02 (2006.01)
A47G 21/10 (2006.01)
A47G 21/18 (2006.01)
A47J 31/48 (2006.01)
A47J 31/06 (2006.01)
A47L 9/14 (2006.01)
A63G 7/00 (2006.01)
B01D 46/00 (2006.01)
B25B 23/16 (2006.01)
B25G 1/10 (2006.01)
B30B 9/32 (2006.01)
B32B 15/00 (2006.01)
B32B 27/00 (2006.01)
B60R 11/02 (2006.01)
B60R 21/34 (2011.01)
B60R 25/04 (2013.01)
B61B 3/00 (2006.01)
B61B 13/04 (2006.01)
B61B 13/04 (2006.01)
B62B 9/10 (2006.01)
B62H 5/12 (2006.01)
B62H 5/16 (2006.01)
B65B 7/14 (2006.01)
B65D 41/34 (2006.01)
B65D 1/44 (2006.01)
B65D 6/16 (2006.01)
B65D 8/12 (2006.01)
B65D 5/355 (2006.01)
B65D 5/08 (2006.01)
B65D 5/30 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
B65D 5/497 (2006.01)
B65D 17/00 (2006.01)
B65D 19/00 (2006.01)
B65D 19/24 (2006.01)
B65D 27/20 (2006.01)
B65D 33/16 (2006.01)
B65D 65/28 (2006.01)
B65D 33/00 (2006.01)
B65D 6/08 (2006.01)
B65G 21/20 (2006.01)
B65G 13/00 (2006.01)
B65G 15/40 (2006.01)
B65G 47/19 (2006.01)
B65G 37/00 (2006.01)
B65G 47/19 (2006.01)
B65G 37/00 (2006.01)

69372
69372*
69379
69379*
69346
69346*
69371
69381*
69399*
69354*
69354
69345
69377*
69377*
69344
69342
69356
69355
69355*
69381
69339
69378
69378*
69390
69390*
69368
69368*
69368*
69368*
69331
69331*
69331*
69331*
69332
69392
69392*
69365
69365*
69365*
69365*
69330*
69334
69334*
69334*
69384*
69384*
69398*
69398*

C11C 5/00 (2006.01)
C11C 5/00 (2006.01)
C12M 1/00 (2006.01)
E01F 7/02 (2006.01)
E01F 9/60 (2016.01)
E01F 9/594 (2016.01)
E02B 1/00 (2006.01)
E02B 1/00 (2006.01)
E02B 1/00 (2006.01)
E02D 37/00 (2006.01)
E02D 37/00 (2006.01)
E02D 31/00 (2006.01)
E02D 37/00 (2006.01)
E02D 37/00 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
E04C 3/30 (2006.01)
E04C 3/07 (2006.01)
E04D 13/147 (2006.01)
E04D 13/14 (2006.01)
E04G 5/00 (2006.01)
E06B 9/17 (2006.01)
E06B 9/00 (2006.01)
E21D 11/30 (2006.01)
E21D 11/36 (2006.01)
E21D 11/30 (2006.01)
E21D 11/36 (2006.01)
E21D 15/00 (2006.01)
E21D 11/00 (2006.01)
E21F 13/04 (2006.01)
E21F 13/04 (2006.01)
F02B 63/04 (2006.01)
F03B 17/04 (2006.01)
F03B 9/00 (2006.01)
F03D 3/04 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
F04D 1/00 (2006.01)
F04D 1/06 (2006.01)
F16B 25/10 (2006.01)
F16B 1/02 (2006.01)
F16B 21/10 (2006.01)
F16B 1/02 (2006.01)
F16B 21/10 (2006.01)
F16D 3/58 (2006.01)
F16D 3/68 (2006.01)
F16L 15/06 (2006.01)
F16L 37/14 (2006.01)
F16L 15/06 (2006.01)
F16L 37/14 (2006.01)

69340
69341
69352
69367
69335
69335*
69388*
69386*
69385*
69388
69387
69387*
69386
69385
69373
69373*
69336
69400
69400*
69330
69389
69389*
69397
69397*
69396
69396*
69391
69391*
69384
69398
69349*
69338
69338*
69353
69353*
69360
69360*
69374
69361*
69361*
69362*
69362*
69357
69357*
69361
69361*
69362
69362*

(41) 2017 02 27
*) Prawo ochronne oznaczone więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym.

(22) 2015 08 19

Ogłoszenie dotyczące tego prawa ochronnego można znaleźć pod symbolem
klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.
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1

2

1

2

1

2

1

2

F16L 23/12 (2006.01)
F16L 23/032 (2006.01)
F16L 51/00 (2006.01)
F16L 58/00 (2006.01)
F16S 3/00 (2006.01)
F21S 6/00 (2006.01)
F21S 9/02 (2006.01)
F21S 6/00 (2006.01)
F21S 9/02 (2006.01)
F21S 4/00 (2016.01)
F21S 4/00 (2016.01)
F21S 4/00 (2016.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 21/00 (2006.01)
F21V 17/16 (2006.01)
F21V 21/00 (2006.01)
F21V 17/16 (2006.01)
F21V 21/00 (2006.01)
F21V 17/16 (2006.01)
F21V 29/74 (2015.01)
F21V 29/00 (2015.01)
F21W 111/00 (2006.01)
F21Y 115/10 (2016.01)
F21Y 115/10 (2016.01)
F21Y 115/10 (2016.01)
F23B 30/10 (2006.01)
F23B 30/10 (2006.01)
F23C 10/00 (2006.01)
F23C 10/20 (2006.01)
F23G 5/00 (2006.01)
F23G 7/10 (2006.01)
F23H 7/08 (2006.01)
F23H 15/00 (2006.01)
F23H 7/08 (2006.01)
F23H 15/00 (2006.01)
F23H 7/08 (2006.01)
F23H 17/12 (2006.01)

69369
69369*
69370
69370*
69336*
69340*
69340*
69341*
69341*
69348*
69350*
69359*
69340*
69341*
69348
69348*
69350
69350*
69359
69359*
69337
69364*
69337*
69340*
69341*
69337*
69382*
69383*
69329
69329*
69351*
69351*
69382
69382*
69383
69383*
69351
69351*

F23H 15/00 (2006.01)
F23H 7/08 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)
F23L 1/00 (2006.01)
F23Q 3/00 (2006.01)
F24F 3/16 (2006.01)
F24H 9/02 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
F25C 1/14 (2006.01)
F25C 1/14 (2006.01)
F28F 1/10 (2006.01)
F41H 1/00 (2006.01)
F41H 1/02 (2006.01)
G01N 1/10 (2006.01)
G01N 1/12 (2006.01)
G01N 1/10 (2006.01)
G01N 1/22 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
G01N 30/00 (2006.01)
G01N 1/10 (2006.01)
G01N 1/22 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
G01N 30/00 (2006.01)
G02B 5/20 (2006.01)
G02F 1/133 (2006.01)
G04B 19/22 (2006.01)
G06F 1/20 (2006.01)
G09B 27/08 (2006.01)
G09F 9/33 (2006.01)
G12B 1/00 (2006.01)
G12B 15/00 (2006.01)
H01L 23/00 (2006.01)
H01L 23/367 (2006.01)
H01S 5/024 (2006.01)
H02B 1/38 (2006.01)
H02K 7/18 (2006.01)
H05B 33/02 (2006.01)
H05K 7/20 (2006.01)

69351*
69343*
69347
69329*
69347*
69399
69366
69343
69395
69394
69364*
69377
69377*
69333
69333*
69375
69375*
69375*
69375*
69376
69376*
69376*
69376*
69358*
69358
69393*
69364*
69393
69358*
69380
69364
69364*
69364*
69364*
69363
69349
69337*
69364*

69361
69362
69363
69364
69365
69366
69367
69368
69369
69370
69371
69372
69373
69374
69375
69376
69377
69378
69379
69380

F16L 15/06 (2006.01)
F16L 15/06 (2006.01)
H02B 1/38 (2006.01)
G12B 15/00 (2006.01)
B65D 27/20 (2006.01)
F24H 9/02 (2006.01)
E01F 7/02 (2006.01)
B65D 1/44 (2006.01)
F16L 23/12 (2006.01)
F16L 51/00 (2006.01)
A47L 9/14 (2006.01)
A01G 9/10 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
F16B 25/10 (2006.01)
G01N 1/10 (2006.01)
G01N 1/10 (2006.01)
F41H 1/00 (2006.01)
B62H 5/12 (2006.01)
A47G 21/10 (2006.01)
G12B 1/00 (2006.01)

69381
69382
69383
69384
69385
69386
69387
69388
69389
69390
69391
69392
69393
69394
69395
69396
69397
69398
69399
69400

B61B 13/04 (2006.01)
F23H 7/08 (2006.01)
F23H 7/08 (2006.01)
E21F 13/04 (2006.01)
E02D 37/00 (2006.01)
E02D 37/00 (2006.01)
E02D 37/00 (2006.01)
E02D 37/00 (2006.01)
E06B 9/17 (2006.01)
B65B 7/14 (2006.01)
E21D 15/00 (2006.01)
B65D 19/00 (2006.01)
G09B 27/08 (2006.01)
F25C 1/14 (2006.01)
F25C 1/14 (2006.01)
E21D 11/30 (2006.01)
E21D 11/30 (2006.01)
E21F 13/04 (2006.01)
F24F 3/16 (2006.01)
E04D 13/147 (2006.01)

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

1

2

1

69329
69330
69331
69332
69333
69334
69335
69336
69337
69338
69339
69340
69341
69342
69343
69344

F23C 10/00 (2006.01)
E04G 5/00 (2006.01)
B65D 5/08 (2006.01)
B65D 17/00 (2006.01)
G01N 1/10 (2006.01)
B65G 21/20 (2006.01)
E01F 9/60 (2016.01)
E04C 3/07 (2006.01)
F21V 29/74 (2015.01)
F03B 17/04 (2006.01)
B62B 9/10 (2006.01)
C11C 5/00 (2006.01)
C11C 5/00 (2006.01)
B60R 21/34 (2011.01)
F24H 9/18 (2006.01)
B60R 11/02 (2006.01)

69345
69346
69347
69348
69349
69350
69351
69352
69353
69354
69355
69356
69357
69358
69359
69360
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DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA
PRAWA OCHRONNEGO
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych lub
przekształconych ze zgłoszenia wynalazku umieszczono w nawiasie
numer zgłoszenia macierzystego).
121175
121537
121580
121956
122356
122606
122930
123345

01/2014
12/2014
13/2014
22/2014
06/2015
12/2015
20/2015
05/2016

123411
123529
123675
123704
123818
124008
124239
125228

07/2016
10/2016
14/2016
16/2016
18/2016
22/2016
02/2017
25/2016

Symbol
MKP
2

B30B 9/32 (2006.01)
A47J 31/48 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)
F21V 21/00 (2006.01)
H02K 7/18 (2006.01)
F21V 21/00 (2006.01)
F23H 7/08 (2006.01)
C12M 1/00 (2006.01)
F03D 3/04 (2006.01)
B25G 1/10 (2006.01)
B61B 3/00 (2006.01)
B60R 25/04 (2013.01)
F16D 3/58 (2006.01)
G02F 1/133 (2006.01)
F21V 21/00 (2006.01)
F04D 1/00 (2006.01)
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DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych lub
przekształconych ze zgłoszenia wynalazku umieszczono w nawiasie
numer zgłoszenia macierzystego).
119447
122419

10/2011
08/2015

124231

02/2017
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE
PRAW OCHRONNYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)

DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU PRAWA OCHRONNEGO

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju prawa, numer
prawa ochronnego, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano
wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru praw
ochronnych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo
siedziba uprawnionego z prawa ochronnego (miejscowość, kraj) oraz numer identyfikacji podatkowej NIP,
a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON,
o ile zgłaszający je wskazał,
rubryka B - tytuł wzoru użytkowego,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wzoru użytkowego oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D - prawa ograniczające prawo ochronne,
rubryka E - wpisy uzupełniające stan prawny prawa ochronnego,
rubryka F - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy oraz decyzje dotyczące danego prawa ochronnego,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
prawa ochronnego.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające prawo
ochronne, sprostowania istotnych pomyłek.
(Y1) 65485 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCHAEDLER STEFAN, Bielsko, Polska;
SCHAEDLER HENRYK, Dzięcielin, Polska i dokonanie wpisu: SCHEDPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Bielsko, Polska 003141221
(Y1) 65499 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCHAEDLER STEFAN, Bielsko, Polska;
SCHAEDLER HENRYK, Dzięcielin, Polska i dokonanie wpisu: SCHEDPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Bielsko, Polska 003141221
(Y1) 65745 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCHAEDLER STEFAN, Międzychód,
Polska; SCHAEDLER HENRYK, Dzięcielin, Polska i dokonanie wpisu: SCHEDPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko, Polska 003141221
(Y1) 66293 2017 04 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NOWACKI TOMASZ, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: UNILOGO INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju prawa, numery
praw ochronnych, które wygasły na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 2 - 4
w związku z art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 30.06.2000 r. - Prawo własności
przemysłowej oraz datę wygaśnięcia prawa ochronnego.
(Y1) 64520
(Y1) 64656
(Y1) 65126
(Y1) 65182
(Y1) 65184
(Y1) 65185
(Y1) 65304
(Y1) 65343
(Y1) 65397
(Y1) 65589
(Y1) 66005
(Y1) 66894

2015 03 05
2016 03 27
2016 08 08
2016 08 07
2016 08 18
2016 08 28
2016 08 01
2016 08 18
2016 07 31
2016 08 11
2015 03 18
2016 08 02

(Y1) 67304
(Y1) 67654
(Y1) 67699
(Y1) 67700
(Y1) 67711
(Y1) 68119
(Y1) 68133
(Y1) 68160
(Y1) 68342
(Y1) 68438
(Y1) 68864
(Y1) 68870

2016 08 07
2016 08 05
2016 08 05
2016 08 05
2016 07 22
2016 08 05
2016 08 19
2016 08 12
2016 07 31
2016 08 21
2016 03 25
2014 01 28
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C. WZORY PRZEMYSŁOWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje o dokonanej rejestracji oznaczają:

(11)
(15)
(21)
(22)
(30)
(45)
(51)
(54)
(55)
(72)
(73)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

numer rejestracji oraz rejestracji międzynarodowej
data rejestracji międzynarodowej
numer zgłoszenia
data zgłoszenia
pierwszeństwo
data publikacji rejestracji międzynarodowej
symbol klasy wzoru przemysłowego
określenie przedmiotu wzoru
rysunek wzoru lub fotografię wzoru
nazwisko i imię twórcy wzoru
nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego

311
REJESTRACJA
(od nr 23 481 do nr 23 612)
(51) 25-02
(11) 23481
(22) 2017 03 24
(21) 25376
(73) BRZOZOWSKI BOGDAN, BRZOZOWSKI JERZY AFB-ZAKŁAD
PRODUKCJI DRZWI SPÓŁKA CYWILNA, Kraków, PL.
(72) BRZOZOWSKI BOGDAN, BRZOZOWSKI JERZY
(54) Drzwi
(55)

(51) 21-01
(11) 23482
(22) 2017 02 20
(21) 25303
(73) RAFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chorzów, PL.
(72) SŁODCZYK RAFAŁ
(54) Składany samolot zabawka
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

01-04, 09-05 (11) 23483
(22) 2017 02 27 (21) 25320
ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
WOŹNICA KRZYSZTOF
Osłonka na wyrób wędliniarski

(51) 06-01
(11) 23484
(22) 2017 01 31
(21) 25238
(73) FABRYKA MEBLI BACH W. CHRUŚCIŃSKI, P. BARYCZKO
SPÓŁKA JAWNA, Podarzewo, PL.
(72) CHRUŚCIŃSKI WALDEMAR, BARYCZKO PIOTR
(54) Boczny element mebla wypoczynkowego
(55)

(51) 12-12
(11) 23485
(22) 2017 02 16
(21) 25284
(73) BEDNAREK HELENA FIRMA PAWEX, Marianka Rędzińska, PL.
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(72) BEDNAREK PAWEŁ
(54) Pokrycie uchwytu do stelaży wózków
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

12-08
(11) 23486
(22) 2017 01 26
(21) 25230
URSUS SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
Czechowski Grzegorz
Karoseria dostawczego samochodu elektrycznego

12-12
(11) 23487
(22) 2017 02 16
(21) 25277
BEDNAREK HELENA FIRMA PAWEX, Marianka Rędzińska, PL.
BEDNAREK PAWEŁ
Pokrycie uchwytu do stelaży wózków

(51) 12-12
(11) 23488
(22) 2017 02 16
(21) 25279
(73) BEDNAREK HELENA FIRMA PAWEX, Marianka Rędzińska, PL.
(72) BEDNAREK PAWEŁ

Nr 9/2017

(54) Pokrycie uchwytu do stelaży wózków
(55)

(51) 06-02
(11) 23489
(22) 2017 03 09
(21) 25353
(73) FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lisi Ogon, PL.
(72) PAWŁOWSKI IRENEUSZ, HOFFMANN WOJCIECH
(54) Kanapa narożna
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

12-12
(11) 23490
(22) 2017 02 16
(21) 25281
BEDNAREK HELENA FIRMA PAWEX, Marianka Rędzińska, PL.
BEDNAREK PAWEŁ
Pokrycie uchwytu do stelaży wózków

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

12-12
(11) 23491
(22) 2017 02 16
(21) 25282
BEDNAREK HELENA FIRMA PAWEX, Marianka Rędzińska, PL.
BEDNAREK PAWEŁ
Pokrycie uchwytu do stelaży wózków

Nr 9/2017
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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12-12
(11) 23492
(22) 2017 02 16
(21) 25283
BEDNAREK HELENA FIRMA PAWEX, Marianka Rędzińska, PL.
BEDNAREK PAWEŁ
Pokrycie uchwytu do stelaży wózków

07-01
(11) 23493
(22) 2017 02 13
ARDAGH GLASS SPÓŁKA AKCYJNA, Gostyń, PL.
Sobecki Roman
Słoik

25-02
(11) 23494
(22) 2017 02 13
WŁUDARCZYK GRZEGORZ, Leszno, PL.
WŁUDARCZYK GRZEGORZ
Panel ścienny

(21) 25265

(21) 25266

(51) 30-06
(11) 23495
(22) 2017 02 06
(21) 25251
(73) CHLOE’S HOUSE EWELINA RYBAŁTOWSKA I ANNA
SZWOGŻLIS SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(72) RYBAŁTOWSKA EWELINA, SZWOGŻLIS ANNA
(54) Legowisko sześciokątne dla psa i kota
(55)

(51)
(21)
(73)
(72)

06-01, 06-03, 06-04, 06-05 (11) 23496 (22) 2017 03 06
25348
KOKOT ŁUKASZ MEBLE TINA, Częstochowa, PL.
KOKOT ŁUKASZ

2997

(54) Mebel złożony
(55)

(51) 19-08
(11) 23497
(22) 2017 02 09
(21) 25256
(73) FANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radonice, PL.
(72) ROSZKOWSKA JOANNA
(54) Etykieta
(55)

(51) 06-01
(11) 23498
(22) 2017 02 09
(21) 25255
(73) KOMFORT MEBLE K. K. ZAWISTOWSCY SPÓŁKA JAWNA,
Ignatki, PL.
(72) BONAR LECH
(54) Sofa
(55)

(51) 02-02
(11) 23499
(22) 2016 12 23
(21) 25116
(73) LAVARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(72) NOWAK AGATA
(54) Płaszcz
(55)

2998
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(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

12-16
(11) 23500
(22) 2017 03 19
(21) 25391
NOWOSIELSKA BARBARA PPHU ADAPTOR, Marki, PL.
NOWOSIELSKI BOGDAN
Zestaw pedałów samochodowych

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

06-01
(11) 23501
(22) 2017 02 13
JAŃSKA MARIA, Kępno, PL.
JAŃSKA MARIA
Kanapa

(21) 25271

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

06-01
(11) 23502
(22) 2017 02 13
JAŃSKA MARIA, Kępno, PL.
JAŃSKA MARIA
Kanapa

(21) 25270

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

06-01
(11) 23503
(22) 2017 02 09
JAŃSKA MARIA, Kępno, PL.
JAŃSKA MARIA
Kanapa

(21) 25259

(51) 24-02
(11) 23504
(22) 2017 03 01
(21) 25327
(73) OLSZEWSKI MARCIN, Kazimierzew, PL. ; OLSZEWSKA
MAŁGORZATA, Czepielin, PL.
(72) OLSZEWSKI MARCIN, OLSZEWSKA MAŁGORZATA
(54) Przedłużacz strzykawki pompy infuzyjnej
(55)

Nr 9/2017

(51) 25-01
(11) 23505
(22) 2016 10 25
(21) 25316
(73) BARPAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tczew, PL.
(72) ŚWIDERSKI MACIEJ
(54) System kształtowników profilowych z recesami do przestawnych ścian działowych
(55)

(51) 11-04
(11) 23506
(22) 2015 07 20
(21) 23636
(73) BŁOŃSKI JANUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „TOMA”, Koziegłowy, PL.
(72) BŁOŃSKI JANUSZ
(54) Choinka bożonarodzeniowa
(55)

(51) 10-07
(11) 23507
(22) 2016 04 08
(21) 24428
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL.
(72) PUSTY TOMASZ, MITAS DARIUSZ, MIKLASZEWSKI JACEK,
KOWIESKI HUBERT
(54) Statyw do urządzeń pomiarowych
(55)

Nr 9/2017
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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24-01
(11) 23508
(22) 2015 11 20
PIOTROWSKI MARCIN, Warszawa, PL.
PIOTROWSKI MARCIN
Kapsuła do rehabilitacji

(21) 23955

(72) MICHALCZYK MAGDALENA
(54) Klocki
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

26-04
(11) 23509
(22) 2017 02 07
PATER TOMASZ, Kowalewo Pomorskie, PL.
PATER TOMASZ
Oprawa LED

01-01
(11) 23512
(22) 2016 11 10
(21) 24972
CELPOL ANDRZEJ LEWANDOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Łask, PL.
LEWANDOWSKI ANDRZEJ
Zestaw ciastek

(21) 25252

(51) 23-03
(11) 23510
(22) 2016 03 14
(21) 24352
(73) KOŁTON WOJCIECH, KOŁTON KRZYSZTOF
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE
KOŁTON SPÓŁKA CYWILNA, Orawka, PL.
(72) KOŁTON KRZYSZTOF, KOŁTON WOJCIECH
(54) Zasobnik
(55)

(51) 21-01
(11) 23511
(22) 2016 06 27
(73) MICHALCZYK MAGDALENA, Łódź, PL.

2999

(21) 24681

(51) 09-03
(11) 23513
(22) 2017 02 23
(21) 25312
(73) GÓRKA ZBIGNIEW HANDEL-ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE,
Radom, PL.
(72) GÓRKA ZBIGNIEW
(54) Opakowanie na karafkę i kieliszki
(55)

3000
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(51) 06-11
(11) 23514
(22) 2017 02 20
(21) 25306
(73) WIĘCKOWSKI WITOLD SZTUKA BESKIDZKA RĘKODZIEŁO
LUDOWE I ARTYSTYCZNE, Czechowice-Dziedzice, PL.
(72) WIĘCKOWSKI TADEUSZ
(54) Dywan
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

19-08
(11) 23515
(22) 2014 11 10
DUDEK DOROTA, Częstochowa, PL.
DUDEK DOROTA
Etykieta

(54) Torebka Damska
(55)

(21) 22863

(51) 12-02
(11) 23516
(22) 2017 02 03
(21) 25246
(73) KACPRZAK MARCIN ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY,
Chynów, PL.
(72) KACPRZAK MARCIN
(54) Wózek sadowniczy
(55)

(51) 03-01
(11) 23517
(22) 2016 12 06
(73) LYNX SHOES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(72) BANASIAK JAKUB

Nr 9/2017

(21) 25040

(51) 32-00
(11) 23518
(22) 2016 12 29
(73) CELTHER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstantynów Łódzki, PL.
(72) KSIĄŻKIEWICZ MAGDALENA, RIESKE MONIKA
(54) Znak graficzny
(55)

(21) 25159

(51) 32-00
(11) 23519
(22) 2016 12 29
(73) CELTHER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstantynów Łódzki, PL.
(72) KSIĄŻKIEWICZ MAGDALENA, RIESKE PIOTR
(54) Znak graficzny
(55)

(21) 25160

(51) 26-01
(11) 23520
(22) 2017 02 06
(21) 25248
(73) SPÓŁDZIELNIA PRACY HUTA SZKŁA SŁAWA, Kielce, PL.
(72) CZAPLA JERZY

Nr 9/2017
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(54) Osłona znicza
(55)

3001

(51) 12-16
(11) 23524
(22) 2017 02 22
(21) 25310
(73) SOLUS SPÓŁKA JAWNA RYSZARD SOŁTYK JAKUB SOŁTYK,
Mogilany, PL.
(72) SOŁTYK JAKUB
(54) Gałka na kierownicę
(55)

(51) 06-11
(11) 23521
(22) 2017 02 20
(21) 25304
(73) WIĘCKOWSKI WITOLD SZTUKA BESKIDZKA RĘKODZIEŁO
LUDOWE I ARTYSTYCZNE, Czechowice-Dziedzice, PL.
(72) WIĘCKOWSKI TADEUSZ
(54) Dywan
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

(51) 06-11
(11) 23522
(22) 2017 02 20
(21) 25305
(73) WIĘCKOWSKI WITOLD SZTUKA BESKIDZKA RĘKODZIEŁO
LUDOWE I ARTYSTYCZNE, Czechowice-Dziedzice, PL.
(72) WIĘCKOWSKI TADEUSZ
(54) Dywan
(55)

(51) 09-01
(11) 23526
(22) 2017 02 06
(21) 25249
(73) BROWAR JABŁONOWO ZARZĄD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jabłonowo, PL.
(72) BUKSOWICZ HUBERT
(54) Butelka
(55)

(51) 25-01
(11) 23523
(22) 2015 11 24
(21) 23967
(73) REE BALL TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(72) STRZELICHOWSKI MAREK, SUWAŁA MAREK, KANTOR
WIESŁAW
(54) Moduł siedliskowy
(55)

26-05
(11) 23525
(22) 2017 03 27
JURASZ SŁAWOMIR, Koszarawa, PL.
JURASZ SŁAWOMIR
Oprawa oświetleniowa LED

(21) 25410

(51) 09-02
(11) 23527
(22) 2017 01 31
(21) 25235
(73) PLASTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom, PL.
(72) CHALOT JERZY
(54) Kanister
(55)

3002

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(51) 06-06
(11) 23528
(22) 2017 04 05
(73) ATS DISPLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wiązowna, PL.
(72) STANKIEWICZ ADAM, STANKIEWICZ TOMASZ
(54) Wieszak wystawowy
(55)

(51)
(30)
(73)
(72)
(54)
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

(21) 25452

(51) 09-03
(11) 23532
(22) 2017 03 03
(73) ŚNIEŻKA-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzice, PL.
(72) WÓJCIK MACIEJ
(54) Opakowanie
(55)

Nr 9/2017
(21) 25337

20-02
(11) 23529
(22) 2016 12 28
(21) 25139
2016 09 29
03/TAROPAK/MTP/2016
(PL)
WOŹNIAK DAMIAN OFFICE-PACK, Jarocin, PL.
SNELA MARCIN
Stojak do pakowania

26-05
(11) 23530
(22) 2017 03 27
JURASZ SŁAWOMIR, Koszarawa, PL.
JURASZ SŁAWOMIR
Oprawa oświetleniowa LED

(51) 09-03
(11) 23531
(22) 2017 03 03
(73) ŚNIEŻKA-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzice, PL.
(72) WÓJCIK MACIEJ
(54) Opakowanie
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

26-05
(11) 23533
(22) 2017 02 09
(21) 25258
KOWALCZYK KAZIMIERZ KOWAK, Bielsk Podlaski, PL.
KOWALCZYK KAZIMIERZ
Lampa sygnalizacyjna Led

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

06-01
(11) 23534
(22) 2017 02 27
STUBA MARIAN, Kielno, PL.
STUBA MARIAN
Kanapa narożna.

(21) 25409

(21) 25338

(21) 25317

(51) 06-01
(11) 23535
(22) 2017 02 17
(21) 25293
(73) PPHU DOLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Donaborów, PL.
(72) DOBIEŃ ARTUR

Nr 9/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(54) Zestaw mebli wypoczynkowych
(55)

(51) 06-01
(11) 23536
(22) 2017 02 17
(21) 25294
(73) PPHU DOLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Donaborów, PL.
(72) DOBIEŃ ARTUR
(54) Zestaw mebli wypoczynkowych
(55)

(51) 06-01
(11) 23537
(22) 2017 02 17
(21) 25295
(73) PPHU DOLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Donaborów, PL.
(72) DOBIEŃ ARTUR
(54) Zestaw mebli wypoczynkowych
(55)

(51) 06-02
(11) 23538
(22) 2017 02 17
(21) 25296
(73) PPHU DOLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Donaborów, PL.
(72) DOBIEŃ ARTUR
(54) Łóżko
(55)

(51) 06-03, 06-04 (11) 23539
(22) 2017 02 17 (21) 25289
(73) PPHU DOLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Donaborów, PL.
(72) DOBIEŃ ARTUR

3003

(54) Zestaw mebli
(55)

(51) 06-02, 06-03, 06-04 (11) 23540
(22) 2017 02 17
(21) 25290
(73) PPHU DOLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Donaborów, PL.
(72) DOBIEŃ ARTUR
(54) Zestaw mebli
(55)

(51) 06-02, 06-04 (11) 23541
(22) 2017 02 17 (21) 25291
(73) PPHU DOLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Donaborów, PL.
(72) DOBIEŃ ARTUR
(54) Zestaw mebli
(55)

(51) 24-01
(11) 23542
(22) 2016 12 27
(73) PROF.COSMETICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL.
(72) DEMBIŃSKA SYLWIA
(54) Urządzenie testujące
(55)

(21) 25135

(51) 21-01
(11) 23543
(22) 2017 03 16
(73) SKRZYPCZAK BARBARA, Iława, PL.
(72) SKRZYPCZAK BARBARA

(21) 25374

3004

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(51) 09-01
(11) 23547
(22) 2016 02 15
(21) 24220
(73) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, PL.
(72) DUDEK DOROTA
(54) Butelka
(55)

(54) Gra planszowa
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

21-01
(11) 23544
(22) 2017 03 16
SKRZYPCZAK BARBARA, Iława, PL.
SKRZYPCZAK BARBARA
Gra planszowa

(51) 19-08
(11) 23545
(22) 2017 03 03
(73) ŚNIEŻKA-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzice, PL.
(72) WÓJCIK MACIEJ
(54) Ornament opakowania
(55)

Nr 9/2017

(21) 25373

(21) 25336

(51) 25-03
(11) 23548
(22) 2016 11 15
(21) 24983
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE PROSPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec, PL.
(72) BIT BARTŁOMIEJ
(54) Sygnalizacyjna osłona słupów elektroenergetycznych
(55)

(51) 06-01
(11) 23549
(22) 2017 03 27
(21) 25412
(73) WOŹNIAK KINGA, WOŹNIAK GRZEGORZ PERFECT SPÓŁKA
CYWILNA, Swarzędz, PL.
(72) WOŹNIAK KINGA, WOŹNIAK GRZEGORZ
(54) Fotel
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

06-06
(11) 23546
(22) 2016 12 17
(21) 25083
KUBASIAK TOMASZ F.P.U.H. AKCES-PLAST, Sucha Beskidzka, PL.
KUBASIAK TOMASZ
Noga meblowa

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

28-99
(11) 23550
(22) 2016 11 30
(21) 25016
KORZENIECKI ANDRZEJ AMK VISION WOOD, Suchy Las, PL.
KORZENIECKI ANDRZEJ
Odświeżacz powietrza

Nr 9/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

32-00
(11) 23551
(22) 2016 07 19
MICHALCZEWSKI DARIUSZ, Gdańsk, PL.
MICHALCZEWSKI DARIUSZ
Symbol graficzny

(21) 24732

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

06-04
(11) 23552
(22) 2017 03 27
WOJTYRA ZYGMUNT, Węgrów, PL.
WOJTYRA ZYGMUNT
Szafka

(21) 25414

3005

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

32-00
(11) 23555
(22) 2016 07 19
MICHALCZEWSKI DARIUSZ, Gdańsk, PL.
MICHALCZEWSKI DARIUSZ
Symbol graficzny

(21) 24734

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

19-07
(11) 23556
(22) 2017 04 11
KOPCZYŃSKA AGNIESZKA, Bielsko-Biała, PL.
KOPCZYŃSKA AGNIESZKA
Zestaw dydaktyczny

(21) 25472

(51) 09-05
(11) 23553
(22) 2016 12 19
(21) 25087
(73) PIEKARNIA FAMILIJNA SPÓŁKA JAWNA ELŻBIETA
KOWALCZYK, WITOLD KOWALCZYK, Kuźnica Czeszycka, PL.
(72) KRAWCZYK JAROSŁAW
(54) Opakowanie do chleba
(55)

(51) 06-02, 06-03 (11) 23557
(22) 2017 02 17 (21) 25292
(73) PPHU DOLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Donaborów, PL.
(72) DOBIEŃ ARTUR
(54) Biurko z funkcją spania
(55)

(51) 19-08
(11) 23554
(22) 2016 12 19
(21) 25086
(73) PIEKARNIA FAMILIJNA SPÓŁKA JAWNA ELŻBIETA
KOWALCZYK, WITOLD KOWALCZYK, Kuźnica Czeszycka, PL.
(72) KRAWCZYK JAROSŁAW
(54) Etykieta
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

32-00
(11) 23558
(22) 2016 07 19
MICHALCZEWSKI DARIUSZ, Gdańsk, PL.
MICHALCZEWSKI DARIUSZ
Symbol graficzny

(21) 24733

3006

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(51) 14-04
(11) 23559
(22) 2016 12 28
(21) 25142
(73) VRTECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(72) JĘDRASIAK KAROL, BERESKA DAMIAN, DANIEC KRZYSZTOF,
KOTERAS ROMAN, RADZISZEWSKA JOANNA
(54) Wyświetlacz interaktywny
(55)

Nr 9/2017

(51) 06-01
(11) 23563
(22) 2017 03 23
(21) 25396
(73) KAPUŚCIŃSKI MAREK ESSENCES CONSULTING GROUP,
Konstancin-Jeziorna, PL.
(72) ZALEWSKI ADAM
(54) Ławka parkowa
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

06-03
(11) 23564
(22) 2017 04 05
KAŁĘDKOWSKI ANDRZEJ CATABLES, Iława, PL.
KAŁĘDKOWSKI ANDRZEJ
Stół

(21) 25453

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

10-02
(11) 23565
(22) 2017 03 30
KOLUCH WIESŁAW, Kleosin, PL.
KOLUCH WIESŁAW
Zegarek na rękę

(21) 25430

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

10-07
(11) 23566
(22) 2017 02 27
SACHANOWICZ WALDEMAR, Radom, PL.
SACHANOWICZ WALDEMAR
Wychwyt zegarowy szczelinowy

(21) 25318

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

26-05
(11) 23567
(22) 2016 06 10
TRABERT MAREK, Konstancin-Jeziorna, PL.
TRABERT MAREK
Lampa

(21) 24651

(51) 09-03
(11) 23560
(22) 2017 03 06
(21) 25345
(73) WOJCIECHOWSKI TOMASZ, WOJCIECHOWSKA PATRYCJA
JULIMEX SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, PL.
(72) WOJCIECHOWSKI TOMASZ
(54) Pudełko do pakowania przedmiotów
(55)

(51) 19-08
(11) 23561
(22) 2017 03 03
(73) ŚNIEŻKA-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzice, PL.
(72) WÓJCIK MACIEJ
(54) Ornament opakowania
(55)

(21) 25335

(51) 14-04
(11) 23562
(22) 2016 12 28
(21) 25141
(73) VRTECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(72) JĘDRASIAK KAROL, BERESKA DAMIAN, DANIEC KRZYSZTOF,
KOTERAS ROMAN, RADZISZEWSKA JOANNA
(54) Wyświetlacz interaktywny
(55)

Nr 9/2017
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

12-07
(11) 23568
(22) 2015 06 25
WERENC MARIUSZ, Warszawa, PL.
WERENC MARIUSZ
Śmigło

(21) 23560

(54) Urządzenie rewizyjne wlotu cieczy do zbiornika
(55)

(51) 09-03
(11) 23573
(22) 2016 08 22
(73) SILNY & SALOMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(72) SILNY ADAM
(54) Korpus plomby kontenerowej
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

12-07
(11) 23569
(22) 2015 06 12
WERENC MARIUSZ, Warszawa, PL.
WERENC MARIUSZ
Łopata śmigła

(21) 24804

(21) 23524

(51) 03-01
(11) 23570
(22) 2015 10 23
(21) 23897
(73) ST-MAJEWSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Pruszków, PL.
(72) SKOLIMOWSKI MICHAŁ
(54) Osłona plecaka
(55)

08-08
(11) 23571
(22) 2016 10 26
SADOWIŃSKI DARIUSZ, Warszawa, PL.
SADOWIŃSKI DARIUSZ
Kotwa

(21) 24939

(51) 23-01
(11) 23572
(22) 2017 04 12
(73) AQUATECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(72) BABIŃSKI WOJCIECH

(21) 25473

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

3007

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

02-02
(11) 23574
(22) 2016 12 23
(21) 25127
SZCZEPAŃSKA IZABELA IZIARTWEAR, Kraków, PL.
SZCZEPAŃSKA IZABELA
Sukienka

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

06-13
(11) 23575
(22) 2016 12 23
(21) 25126
SZCZEPAŃSKA IZABELA IZIARTWEAR, Kraków, PL.
SZCZEPAŃSKA IZABELA
Koc

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

03-01
(11) 23576
(22) 2016 12 23
(21) 25128
SZCZEPAŃSKA IZABELA IZIARTWEAR, Kraków, PL.
SZCZEPAŃSKA IZABELA
Torebka

(51) 10-07
(11) 23577
(22) 2017 02 01
(21) 25240
(73) KUŹNIA JAWOR SPÓŁKA AKCYJNA, Jawor, PL.
(72) GRONOSTAJSKI ZBIGNIEW, HAWRYLUK MAREK, NOWAK

3008

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

BARTŁOMIEJ
(54) Odkuwka
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

06-08
(11) 23578
(22) 2017 02 01
KUBIESA-PINKOSZ JOANNA, Wrocław, PL.
KUBIESA-PINKOSZ JOANNA
Wieszak na ubrania

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

15-01
(11) 23582
(22) 2017 03 30
ŁAPIŃSKI PIOTR DGI, Białystok, PL.
ŁAPIŃSKI KRZYSZTOF
Pompa paliw

Nr 9/2017
(21) 25426

(21) 25241

23-03
(11) 23579
(22) 2017 04 03
(21) 25443
STACHNIK ŁUKASZ RZT TECHNIKA GRZEWCZA, Wiatowice, PL.
STACHNIK ŁUKASZ
Zespół przyłączeniowy pompy centralnego ogrzewania

(51) 09-03
(11) 23583
(22) 2017 03 18
(21) 25497
(73) GRUDZIŃSKI DOMINIK BARTOSZ MINEKE IMPORT-EKSPORT,
Warszawa, PL.
(72) GRUDZIŃSKI DOMINIK BARTOSZ
(54) Opakowanie wkładek higienicznych
(55)

(51) 21-03
(11) 23584
(22) 2016 06 24
(21) 25222
(73) SZAREK KAMIL, Tarnowo Podgórne, PL. ; SZAREK MARTA,
Tarnowo Podgórne, PL.
(72) SZAREK KAMIL, SZAREK MARTA
(54) Basen dla dzieci
(55)
(51) 32-00
(11) 23580
(22) 2016 10 20
(21) 24916
(73) ST-MAJEWSKI SPÓŁKA AKCYJNA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Pruszków, PL.
(72) SKOLIMOWSKI MICHAŁ
(54) Logo
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

11-01
(11) 23585
(22) 2017 03 10
ULMAN SŁAWOMIR PAWEŁ, Michałów, PL.
ULMAN SŁAWOMIR PAWEŁ
Wyrób biżuteryjny

(21) 25356

(51) 09-01
(11) 23581
(22) 2017 03 09
(21) 25352
(73) FAMOUS BRANDS CREATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(72) LACH ZBIGNIEW PIOTR
(54) Butelka do perfum
(55)

(51) 06-01
(11) 23586
(22) 2017 03 29
(21) 25421
(73) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(72) SZEWCZYK BOGDAN

Nr 9/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(54) Narożnik tapicerowany
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

3009

(54) Zwrotnica ciepłego powietrza nad grzejnikiem
(55)

25-01
(11) 23587
(22) 2017 03 23
(21) 25397
PAWLUS LIDIA LIDREN, Gliwice, PL.
PAWLUS WIESŁAW
Moduł pustaków szklanych z nakładką termiczną

(51) 25-03
(11) 23588
(22) 2017 03 23
(73) NRG SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo, PL.
(72) NALEWAJSKI BARTOSZ
(54) Budynek przenośny
(55)

(51) 09-01
(11) 23591
(22) 2017 04 14
(21) 25477
(73) ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Białobrzegi, PL.
(72) BOJANOWICZ ZBIGNIEW JAN
(54) BUTELKA DO NAPOJÓW
(55)

(21) 25398
(51) 21-01
(11) 23592
(22) 2017 04 03
(21) 25444
(73) RAFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chorzów, PL.
(72) SŁODCZYK RAFAŁ
(54) Składane autko zabawka
(55)

(51) 09-03
(11) 23593
(22) 2017 03 25
(73) GREEN FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zdunowo, PL.
(72) MARANOWSKI RAFAŁ
(54) Opakowanie
(55)
(51) 06-06
(11) 23589
(22) 2016 12 17
(21) 25455
(73) Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „AKCES-PLAST”
Tomasz Kubasiak, Sucha Beskidzka, PL.
(72) KUBASIAK TOMASZ
(54) Noga meblowa
(55)

(51) 23-03
(11) 23590
(22) 2017 04 19
(73) JAKUBOWSKA DOROTA EWA, Warszawa, PL.
(72) JAKUBOWSKA DOROTA EWA

(21) 25483

(21) 25404

3010

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(51) 09-05
(11) 23594
(22) 2017 03 24
(73) GREEN FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zdunowo, PL.
(72) MARANOWSKI RAFAŁ
(54) Opakowanie
(55)

(21) 25403

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

(51) 09-03
(11) 23595
(22) 2017 03 24
(73) GREEN FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zdunowo, PL.
(72) MARANOWSKI RAFAŁ
(54) Opakowanie
(55)

(21) 25402

(51) 14-03
(11) 23598
(22) 2017 04 19
(21) 25484
(73) HSK DATA LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(72) SIWEK KRZYSZTOF, KUBICZ ANDRZEJ, LISKIEWICZ MAREK,
PÓŁTORAK STANISŁAW, MATUSIK GRZEGORZ
(54) Przeciwprzepięciowe urządzenie zabezpieczająco-monitorujące
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

06-07
(11) 23596
(22) 2017 03 23
GAZDA JERZY, Szczecin, PL.
GAZDA JERZY
Ramka uniwersalna do zdjęć

11-02
(11) 23597
(22) 2017 04 20
BŁOŃSKI JANUSZ, Koziegłowy, PL.
BŁOŃSKI JANUSZ
Doniczka pod stroik

Nr 9/2017
(21) 25486

32-00
(11) 23599
(22) 2017 04 06
(21) 25458
MAJSAK DAMIAN KAGERO PUBLISHING, Turka, PL.
MAJ ŁUKASZ, MAJSAK DAMIAN
Symbol graficzny

(21) 25401

(51) 12-16
(11) 23600
(22) 2016 12 27
(73) MBL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, PL.
(72) ZAWALSKI SEBASTIAN

(21) 25130

Nr 9/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(54) Koło do wózka inwalidzkiego
(55)

(51) 09-01
(11) 23601
(22) 2017 02 16
(73) STOCK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(72) JABŁOŃSKA MAGDALENA
(54) Butelka
(55)

3011

(51) 05-05
(11) 23604
(22) 2017 02 10
(73) TOPTEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(72) KULABER ABDULKERIM
(54) Tkanina obiciowa
(55)

(21) 25179

(51) 05-05
(11) 23605
(22) 2017 01 09
(73) AKSA GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gruszczyn, PL.
(72) SAR TUGCE
(54) Tkanina obiciowa
(55)

(21) 25183

(51) 12-12
(11) 23606
(22) 2016 11 28
(73) MBL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, PL.
(72) MISZTELA PRZEMYSŁAW
(54) Podwozie wózka z napędem elektrycznym
(55)

(21) 25009

(21) 25287

(51) 05-05
(11) 23602
(22) 2017 02 10
(73) TOPTEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(72) KULABER ABDULKERIM
(54) Tkanina obiciowa
(55)

(21) 25178

(51) 12-16
(11) 23603
(22) 2016 12 27
(73) MBL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, PL.
(72) ZAWALSKI SEBASTIAN
(54) Koło do wózka inwalidzkiego
(55)

(21) 25131

(51) 25-01
(11) 23607
(22) 2016 10 25
(21) 24937
(73) BARPAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tczew, PL.
(72) ŚWIDERSKI MACIEJ
(54) Ustrój blachownicowy systemu panelowego przestawnych
ścian działowych
(55)
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(51) 09-03
(11) 23608
(22) 2017 04 27
(73) POL-FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Prostki, PL.
(72) FUKSIŃSKI ROMAN
(54) Opakowanie do makaronu
(55)

(21) 25514

(51) 23-03
(11) 23611
(22) 2015 04 22
(21) 23351
(73) ZUBIK PRZEMYSŁAW, Warszawa, PL. ; ZIÓŁKOWSKI DARIUSZ,
Warszawa, PL.
(72) ZUBIK PRZEMYSŁAW, ZIÓŁKOWSKI DARIUSZ
(54) Biokominek
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

(51) 06-06
(11) 23609
(22) 2016 12 17
(21) 25454
(73) Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „AKCES-PLAST”
Tomasz Kubasiak, Sucha Beskidzka, PL.
(72) KUBASIAK TOMASZ
(54) Noga meblowa
(55)

Nr 9/2017

02-04
(11) 23612
LAI LEYI, Walendów, PL.
LAI LEYI
Skarpetki

(22) 2017 04 27

(21) 25520
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)

(51) 32-00
(11) 23610
(22) 2017 03 29
(21) 25423
(73) POLSKA PROFILAKTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(72) SŁABOSZ ŁUKASZ, WOLAK ŁUKASZ
(54) Wzór graficzny
(55)

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzoru
przemysłowego, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano
wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru wzorów przemysłowych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo
siedziba uprawnionego z prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (miejscowość, kraj) oraz numer identyfikacji
podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający je wskazał,
rubryka B - przedmiot wzoru przemysłowego,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wzoru przemysłowego oraz jego
miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D - prawa ograniczające prawo z rejestracji,
rubryka E - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy oraz decyzje dotyczące danego prawa z rejestracji,
rubryka F - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
prawa z rejestracji.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające prawo
z rejestracji wzoru przemysłowego, sprostowania istotnych
pomyłek.
02392 2017 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RECKITT BENCKISER N.V., HOOFDDORP,
Holandia i dokonanie wpisu:Reckitt Benckiser Finish B.V., Hoofddorp, Holandia

Nr 9/2017
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03881 2017 03 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RECKITT BENCKISER N.V., HOOFDDORP,
Holandia i dokonanie wpisu:Reckitt Benckiser Finish B.V., Hoofddorp, Holandia
05029, 06179 2017 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RECKITT BENCKISER N.V., HOOFDDORP, Holandia i dokonanie wpisu:Reckitt Benckiser Finish
B.V., Hoofddorp, Holandia
06207 2017 03 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RECKITT BENCKISER N.V., HOOFDDORP,
Holandia i dokonanie wpisu:Reckitt Benckiser Finish B.V., Hoofddorp, Holandia
06352 2017 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RECKITT BENCKISER N.V., HOOFDDORP,
Holandia i dokonanie wpisu:Reckitt Benckiser Finish B.V., Hoofddorp, Holandia
07746 2017 03 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RECKITT BENCKISER N.V., HOOFDDORP,
Holandia i dokonanie wpisu:Reckitt Benckiser Finish B.V., Hoofddorp, Holandia
07762 2017 03 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RECKITT BENCKISER N.V., HOOFDDORP,
Holandia i dokonanie wpisu:Reckitt Benckiser Finish B.V., Hoofddorp, Holandia
07979 2017 03 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RECKITT BENCKISER N.V., HOOFDDORP,
Holandia i dokonanie wpisu:Reckitt Benckiser Finish B.V., Hoofddorp, Holandia
08458 2017 03 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RECKITT BENCKISER N.V., HOOFDDORP,
Holandia i dokonanie wpisu:Reckitt Benckiser Finish B.V., Hoofddorp, Holandia
09188, 09359, 09368, 09682 2017 03 10 A. Wprowadzono
zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RECKITT BENCKISER N.V., HOOFDDORP, Holandia i dokonanie wpisu:Reckitt Benckiser Finish B.V., Hoofddorp, Holandia
12203 2017 07 06 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny z dnia 9 grudnia 2015 r., sygn. akt: VI Nc-e
2313096/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 20
stycznia 2016 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 3336/16 dokonał
zajęcia prawa z rejestracji przedmiotowego wzoru przemysłowego
na wniosek wierzyciela: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji
WARTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
17243, 18383 2017 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KROŚNIEŃSKIE HUTY SZKŁA
KROSNO SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Krosno, Polska 004015122 i dokonanie wpisu:KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, Polska
364383766
18383 2017 06 30 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 30 listopada 2016 r. (sygn. akt: RZ.IX.Ns-Rej.Za 3603/16/041)
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru
Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2514231 zastaw rejestrowy na prawie z rejestracji wzoru przemysłowego
o numerze Rp.18383 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bankowi Zachodniemu WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Krosno Glass Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie”.
18446 2017 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KROŚNIEŃSKIE HUTY SZKŁA KROSNO
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SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Krosno, Polska
004015122 i dokonanie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, Polska 364383766
18446 2017 06 30 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 30 listopada 2016 r. (sygn. akt: RZ.IX.Ns-Rej.Za 3608/16/046)
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2514230 zastaw
rejestrowy na prawie z rejestracji wzoru przemysłowego o numerze Rp.18446 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bankowi Zachodniemu WBK Spółka Akcyjna z siedzibą
we Wrocławiu wobec Krosno Glass Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie”.
20172 2017 03 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KORNACKI PIOTR, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: KORNACKI PIOTR, Warszawa, Polska AV DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTO-AKCYJNA, Poznań, Polska 302157989
22320 2017 0315 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOWAK KRZYSZTOF VENDOR PHU, Leszno, Polska i dokonanie wpisu: GERDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 120196154
22607 2017 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KROŚNIEŃSKIE HUTY SZKŁA KROSNO
SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Krosno, Polska
004015122 i dokonanie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, Polska 364383766
22607 2017 07 03 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 30 listopada 2016 r. (sygn. akt: RZ.IX.Ns-Rej.Za 3602/16/640)
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2514225 zastaw
rejestrowy na prawie z rejestracji wzoru przemysłowego o numerze Rp.22607 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bankowi Zachodniemu WBK Spółka Akcyjna z siedzibą
we Wrocławiu wobec Krosno Glass Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie”.
22608 2017 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KROŚNIEŃSKIE HUTY SZKŁA KROSNO
SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Krosno, Polska
004015122 i dokonanie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, Polska 364383766
22608 2017 07 03 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 30 listopada 2016 r. (sygn. akt: RZ.IX.Ns-Rej.Za 3607/16/645)
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2514229 zastaw
rejestrowy na prawie z rejestracji wzoru przemysłowego o numerze Rp.22608 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bankowi Zachodniemu WBK Spółka Akcyjna z siedzibą
we Wrocławiu wobec Krosno Glass Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie”.
22609 2017 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KROŚNIEŃSKIE HUTY SZKŁA KROSNO
SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Krosno, Polska
004015122 i dokonanie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, Polska 364383766
22608 2017 07 03 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 22 listopada 2016 r. (sygn. akt: RZ.IX.Ns-Rej.Za 3595/16/631)
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2513148 zastaw
rejestrowy na prawie z rejestracji wzoru przemysłowego o numerze Rp.22609 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bankowi Zachodniemu WBK Spółka Akcyjna z siedzibą
we Wrocławiu wobec Krosno Glass Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie”.
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DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA Z REJESTRACJI

Poniższe zestawienie zawiera numer zgłoszenia wzoru
przemysłowego.
23896
24715
24731
24783

24845
24846
24847
24848

24851
24859
24872
24876

24903
24918
24962

314
DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU
PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych, datę unieważnienia prawa z rejestracji oraz treść
decyzji.
17403

2016 08 05

Unieważniono w całości.
315

DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU
PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych i datę wygaśnięcia prawa z rejestracji.
01740
01745
01746
01747
01759
01780
01945
01966
01967
04109
04531
04532
04533
04829
09707
09710
09711
09712
09713
09714
09725
09728
09729
09788
09797
09807
09808
09809
09812
09814
09849
09856
09871
09900
09923

2015 09 18
2015 09 19
2015 09 19
2015 09 21
2015 09 28
2015 10 10
2015 09 21
2015 10 25
2015 10 25
2015 09 09
2015 09 09
2015 09 09
2015 09 09
2015 10 25
2015 10 03
2015 09 23
2015 09 19
2015 09 19
2015 09 19
2015 09 05
2015 09 29
2015 09 30
2015 10 05
2015 09 21
2015 09 05
2015 09 12
2015 09 12
2015 09 05
2015 09 05
2015 09 05
2015 09 12
2015 09 21
2015 10 03
2015 09 29
2015 09 29

09941
09952
09960
09991
10001
10006
10031
10145
10340
10448
10813
10854
16324
16742
16743
16744
16745
16746
16940
16941
09005
15686
16942
16944
16960
16971
16972
16973
16974
16975
16976
16978
16979
16980
16981

2015 10 11
2015 09 27
2015 10 13
2015 10 19
2015 10 31
2015 10 31
2015 10 21
2015 09 05
2015 09 05
2015 09 02
2015 09 30
2016 05 29
2015 09 27
2015 09 01
2015 09 01
2015 09 01
2015 09 01
2015 09 02
2015 09 09
2015 09 09
2015 01 18
2014 09 07
2015 09 08
2015 09 06
2015 09 10
2015 09 23
2015 09 23
2015 09 23
2015 09 23
2015 09 22
2015 09 20
2015 09 20
2015 09 20
2015 09 20
2015 09 16

16984
16985
17001
17003
17026
17040
17081
17082
17083
17134
17137
17154
17239
17240
17323
17354
17366
17391
17392
17393
17402
17435
17465
17474
17475
17514
17515
17516
17517
17518
17531
17630
17631
17691
17692
17693

Nr 9/2017

2015 09 11
2015 09 10
2015 09 27
2015 09 27
2015 09 13
2015 09 03
2015 09 23
2015 09 23
2015 09 06
2015 09 27
2015 09 29
2015 09 03
2015 09 10
2015 09 17
2015 08 24
2015 09 20
2015 09 23
2015 09 20
2015 09 28
2015 09 29
2015 09 09
2015 08 30
2015 08 24
2015 09 27
2015 09 27
2015 09 27
2015 09 27
2015 09 27
2015 09 27
2015 09 27
2015 09 30
2015 09 07
2015 09 14
2015 08 09
2015 08 10
2015 08 30

17837
17933
17956
18005
18009
18010
18774
19824
00363
01977
01990
01991
01992
02205
02210
07354
10035
10037
10044
10110
10166
10207
10232
10240
10339
10388
10401
10454
17606
17607
17696
18138
18228
18349
18452
18453

2015 09 06
2016 06 02
2015 09 01
2015 08 17
2015 08 02
2015 09 01
2016 02 23
2015 08 09
2015 01 25
2015 11 08
2015 11 24
2015 11 27
2015 11 28
2015 11 16
2015 11 25
2015 11 22
2015 11 10
2015 11 24
2015 11 21
2015 11 17
2015 11 15
2015 11 12
2015 11 03
2015 11 18
2015 11 22
2015 11 19
2015 11 28
2015 11 19
2015 11 12
2015 11 12
2015 11 02
2015 11 10
2015 11 26
2015 11 10
2015 11 16
2015 11 16
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REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA UZNANA W POLSCE
(51) 13-02 (11) DM/094 500 (15) 23.01.2017
(45) 28.07.2017
(73) UNLIMITED POWER, LTD.,
3951 Pelham Road 1st Floor, Greenville 29650 (US)
(54) 1-2 Obudowy do baterii
(55)

Nr 9/2017
(51) 13-03 (11) DM/094 839 (15) 12.01.2017
(73) PCT INTERNATIONAL, INC.,
2260 West Broadway Road, Mesa AZ 85202 (US)
(54) 1-2 Części łączące kabli współosiowych
(55)
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(45) 14.07.2017

3015

(55)

(51) 13-03 (11) DM/096 607 (15) 08.06.2017 (45) 07.07.2017
(73) DERNEK GRUP ELEKTRIK ELEKTRONIK DIS TICARET VE SANAYI
LIMITED SIRKETI, Istanbul Trakya Serbest Bolgesi Ferhatpasa Sb
Mahallesi, Sumbul Sokak No:5/41, Catalca, Istanbul (TR)
(54) 1. Przełącznik elektryczny
2. Gniazdko elektryczne
(55)

(51) 12-16
(11) DM/096 766 (15) 12.01.2017
(45) 21.07.2017
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA, Route de Gisy, F-78140
VELIZY-VILLACOUBLAY (FR) (86) FR, EM (87) FR, EM
(54) 1. Przednie skrzydło pojazdów mechanicznych
2.Spoiler do pojazdów
3.Urządzenie ochronne do drzwi pojazdów
4.Kratka wylotu powietrza do pojazdów mechanicznych
5. Maska do pojazdów mechanicznych
6. Zderzak przedni do pojazdów mechanicznych
7. Zderzak tylny do pojazdów mechanicznych
8.Zderzak przedni do pojazdów mechanicznych
9. Przednie drzwi do pojazdów mechanicznych
10.Tylne drzwi do pojazdów mechanicznych
11. Przednie drzwi do pojazdów mechanicznych
12. Tylne drzwi do pojazdów mechanicznych
13.Tylne drzwi bagażnika do pojazdów mechanicznych
14.Zewnętrzne lusterko wsteczne do pojazdów mechanicznych

(51) 22-01 (11) DM/096 814 (15) 21.04.2017
(73) TEUFL WOLFGANG,
Ettingerstrasse 61, CH-4114 HOFSTETTEN (CH)
(54) 1-2 Podpórki karabinu
(55)

(45) 21.07.2017

3016
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(51) 13-03 (11) DM/096 898 (15) 04.08.2016 (45) 28.07.2017
(73) DERNEK GRUP ELEKTRİK ELEKTRONİK DIŞ TİCARET VE SANAYİ
LİMİTED ŞİRKETİ, İstanbul Trakya Serbest Bölgesi, Ferhatpaşa SB
Mahallesi, Sümbül Sokak, No: 5/41, Çatalca - İstanbul (TR)
(54) 1. Gniazdko elektryczne
2-3 Przełączniki
4. Gniazdko elektryczne
5. Przełącznik
6-7 Gniazdka elektryczne
8. Przełącznik
(55)

Nr 9/2017

Nr 9/2017
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D. ZNAKI TOWAROWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje o dokonanej rejestracji oznaczają:

(111)
(151)
(210)
(220)
(441)
(510)
(511)
(531)
(540)
(551)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

numer prawa ochronnego
data wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego
numer zgłoszenia
data zgłoszenia (w przypadku konwersji – oznaczono literą K – jest to data od której liczy się okres ochrony na terenie Polski)
data ogłoszenia o zgłoszeniu
wykaz towarów
klasy towarowe
symbol klasyfikacji elementów graficznych znaku
określenie znaku towarowego ze wskazaniem kolorów
wskazanie kategorii znaku towarowego lub udzielonego prawa jeżeli dotyczy wspólnego prawa ochronnego,
wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego
(732) – nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju
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UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
NA ZNAKI TOWAROWE
(od nr 295 001 do nr 296 400)
(111) 295001
(220) 2015 05 19
(210) 442691
(151) 2016 08 10
(441) 2015 08 31
(732) BIOTECH VARSOVIA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GLUCONORM
(510), (511) 5 środki bakteriobójcze, środki zmniejszające apetyt
do celów medycznych, apteczki wyposażone przenośne pierwszej
pomocy, chemiczne preparaty do celów farmaceutycznych i medycznych, środki dezynfekujące do celów higienicznych, balsamy do celów leczniczych, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, enzymy do celów farmaceutycznych i medycznych, środki przeciw gorączce, zioła lecznicze, leki dla ludzi,
leki pomocnicze wspierające, preparaty z mikroelementami dla
ludzi, kultury mikroorganizmów do celów medycznych, preparaty
z mikroorganizmami do celów medycznych, substancje odżywcze
z mikroelementami dla ludzi, mineralne dodatki do żywności, preparaty witaminowe, 35 prowadzenie usług w zakresie: agencji informacji handlowej, agencji importowe-eksportowej, badań rynku,
doradztwa w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, dystrybucji materiałów reklamowych-próbek, druków, prospektów i broszur, fotokopiowania, analizy kosztów, uaktualniania materiałów reklamowych, obróbki tekstów, organizowania
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazów towarów,
promocji sprzedaży dla osób trzecich, reklamy prasowej, reklamy radiowej, reklamy telewizyjnej, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, publikowania tekstów reklamowych, rozpowszechniania
ogłoszeń reklamowych, rozpowszechniania materiałów reklamowych-próbek, druków, prospektów i broszur, wynajmowania czasu
reklamowego we wszelkich środkach przekazu, wyselekcjonowanie,
z myślą o osobach trzecich, produktów medyczno-farmaceutycznych stanowiących suplementy diety, środki dla kobiet w okresie
menopauzy oraz po wielokrotnej ciąży, środki do leczenia otyłości,
środki na nie trzymanie moczu, preparaty witaminowe, preparaty
zwiększające mineralizację kości / bez uwzględnienia transportu
/, tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu
w dobrych warunkach, 44 prowadzenie usług w zakresie: klinik medycznych, pomocy medycznej, porad w zakresie farmakologii, kosmetycznych salonów piękności, opieki zdrowotnej.

(111) 295002
(220) 2015 07 20
(210) 445011
(151) 2016 05 10
(441) 2015 10 26
(732) AKADEMIA BIAŁEGO KRUKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540)

Kolor znaku: czarny, brązowy, biały
(531) 29.01.13, 26.04.01, 26.04.09, 26.04.03
(510), (511) 35 usługi w zakresie kierowania działalnością gospodarczą: badania, opinie, ekspertyzy i usługi konsultacyjne dotyczące
działalności gospodarczej, usługi w zakresie udzielania i pozyskiwania informacji o działalności gospodarczej, projektowanie prowadzenia działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, profesjonalne
doradztwo i udzielanie pomocy w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwami, analizy kosztów, doradztwo w sprawach zarządzania
personelem, prognozy ekonomiczne, 41 usługi edukacyjne, instruktażowe i szkoleniowe związane z biznesem, organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, kongresów
i sympozjów, organizowanie konkursów edukacyjnych, poradnictwo
zawodowe, prowadzenie specjalistycznych portali internetowych
w zakresie edukacji i kształcenia, organizacja wystaw z dziedziny
edukacji, usługi w zakresie kształcenia praktycznego, pokazy edukacyjne, nauczanie korespondencyjne, działalność wydawnicza, publikacja elektroniczna on-line artykułów i książek,, 42 analizy procesów
nieprodukcyjnych, analizy systemów pomiarowych, wdrażanie rozwiązań metodycznych dotyczących zarządzania procesami, wykonywanie usług związanych z kontrolą jakości, 45 zarządzanie dobrami
intelektualnymi.
(111) 295003
(151) 2016 06 13

(220) 2015 09 03
(441) 2015 12 07

(210) 446591
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(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA
AKCYJNA, Puławy, PL.
(540) CK Puławy CENTRUM KOMPETENCJI
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.03.15
(510), (511) 16 afisze, ulotki, foldery, reklamy, wydruki, recepty,
prospekty, billboardy, broszury oraz inne nie wymienione rodzaje
drukowanych publikacji, 35 reklama w tym przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów z zakresu tematyki rolnej, agrokultury
i ochrony naturalnego środowiska, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej z zakresu rolnictwa, agrokultury i ochrony naturalnego środowiska, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji,
szkoleń i podobnego typu zgromadzeń edukacyjno-popularyzatorskich z zakresu tematyki rolnej, agrokultury i ochrony naturalnego
środowiska, 42 usługi w zakresie wykonywania prac badawczo-rozwojowych, ekspertyz z zakresu tematyki rolnej, agrokultury i ochrony naturalnego środowiska.
(111) 295004
(220) 2015 09 07
(210) 446660
(151) 2017 01 30
(441) 2015 12 07
(732) GRUSZKO PATRYCJUSZ, Warszawa, PL.
(540) EXPERT UNION
(510), (511) 1 skrobia do celów przemysłowych, 30 ketchup, cukier,
mąka ziemniaczana do celów spożywczych, mąka, mąka pszenna,
mąka żytnia.
(111) 295005
(220) 2015 09 07
(210) 446675
(151) 2017 02 16
(441) 2015 12 07
(732) CLOUD LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CLOUD LOGISTICS
(510), (511) 16 karton, koperty [artykuły piśmienne], materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu,
nalepki, naklejki [materiały piśmienne], taśma klejąca [materiały piśmienne], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub
tworzyw sztucznych, 35 zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
wyceny handlowe, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, komputerowe zarządzanie plikami,
statystyczne zestawienia, 39 transport, transport powietrzny, transport morski, usługi kurierskie [wiadomości lub towary], fracht [przewóz towarów], spedycja.
(111) 295006
(220) 2015 09 10
(151) 2017 01 18
(441) 2015 12 21
(732) ŁAPIŃSKI ANDRZEJ, Warszawa, PL.
(540) A
(540)

(210) 446831

Kolor znaku: biały, czarny, zielony
(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.21, 29.01.13, 26.04.04, 26.04.05
(510), (511) 7 Maszyny i obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu
(z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechaniczne
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narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny, inkubatory do jaj,
tłoki do amortyzatorów, części maszyn do reduktorów ciśnienia, ciągnikowe żniwiarki pokosowe, brony, części maszyn do regulatorów
ciśnienia, zawory do regulacji ciśnienia będące częściami maszyn,
cylindry do maszyn, tłoki do cylindrów, czopy będące częściami maszyn, czółenka będące częściami maszyn, elewatory rolnicze, maszyny do filtrowania, pługi do usuwania darni, dmuchawy do sprężania,
zasysania i transportu ziarna, maszyny drenarskie, kafary będące maszynami, kombajny zbożowe, maszyny rolnicze, modułowe narzędzia będące maszynami, grabie do zgrabiarek, snopowiązałki, kosiarki, ostrza do kosiarek, kosiarki do trawy będące maszynami, maszyny
do pielenia, piły będące maszynami, pługi, lemiesze pługów, przesiewacze, instalacje do przesiewania, przetrząsacze do siana, maszyny
do robót ziemnych, zgrabiarki, narzędzia rolnicze inne niż o napędzie ręcznym, przyrządy do rozpylania będące maszynami, siewniki
będące maszynami, łuskarki ziarna, czyszczalnie złożone do ziaren,
12 Pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, ciągniki, czopy osi pojazdów, podnośniki ścianki
tylnej skrzyni ładunkowej będące częściami pojazdów lądowych, pogłębiarki będące łodziami, złącza do przyczep do pojazdów, pojazdy
do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną lub kolejową,
korbowody do pojazdów lądowych, inne niż części silników, pompy
powietrza do samochodów, przekładnie redukcyjne do pojazdów
lądowych, przenośniki naziemne [transportery], przyczepy będące
pojazdami, zaczepy, haki do przyczep do pojazdów, resory będące sprężynami zawieszenia pojazdów, drążki skrętne do pojazdów,
skrzynie ładunkowe wywrotkowe do ciężarówek, sprzęgi do wałów
do pojazdów lądowych, traktory, ciągniki, wały napędowe do pojazdów lądowych, obwody hydrauliczne do pojazdów, 35 Reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe. dystrybucja materiałów reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych.

(111) 295007
(220) 2015 09 15
(210) 446970
(151) 2016 12 21
(441) 2015 12 21
(732) KLEIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brześć Kujawski, PL.
(540) KLEIB BIOAGRO
(540)

Kolor znaku: zielony, pomarańczowy, biały
(531) 05.07.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty i półprodukty chemiczne stosowane w przemyśle, żywice akrylowe, spoiwa do betonu, preparaty do konserwacji ceramiki budowlanej, cement (spoiwa) preparaty do konserwacji cementu, kleje do celów przemysłowych kleje do glazury,
kleje do płytek ściennych, kleje budowlane, preparaty do klejenia,
preparaty do gruntowania, rozpuszczalniki, preparaty uszczelniające, preparaty do odklejania, silikony, 2 barwniki i farby bielące, preparaty do konserwacji drewna, bejce i barwniki do drewna, emalie,
farby do celów przemysłowych i budowlanych, środki antykorozyjne
i konserwujące, rozcieńczalniki do farb i lakierów szpachlówki, farby
do gruntowania, powłoki gruntowe, 19 materiały budowlane niemetalowe, elementy budowlane i półfabrykaty zawierające gips, gips,
zaprawy gipsowe, gładzie gipsowe, belki niemetalowe. glazura, terakota, szkło budowlane, zaprawy murarskie, tynki, tynki mineralne
i akrylowe, posadzki samopoziomujące, grunty budowlane, zaprawy
cementowe.
(111) 295008
(220) 2015 09 18
(210) 447134
(151) 2017 02 21
(441) 2015 12 21
(732) CREATON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz, PL.
(540) SIMPLA
(510), (511) 6 armatura metalowa do przewodów sprężonego powietrza, boazeria metalowa, bramy metalowe, drzwi metalowe,
blacha, drut metalowy (metale nieszlachetne), kształtowniki meta-
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lowe, dachówki metalowe, metalowe pokrycia dachów, przenośne
metalowe konstrukcje budowlane, rusztowania metalowe do celów
budowlanych, metalowe rynny, materiały konstrukcyjne metalowe, sufity, metalowe, okna metalowe, liny metalowe, okucia metalowe, gwoździe, śruby metalowe, metalowe nakrętki, przewody
metalowe, rury metalowe, rolety metalowe, zawory wodociągowe
metalowe, zamknięcia metalowe, folia aluminiowa, folie metalowe, podłogi metalowe, 19 dachówki ceramiczne, beton, betonowe
elementy budowlane, boazeria niemetalowa, bruki odblaskowe,
cement, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, cegły,
drewno budowlane, konstrukcje budowlane niemetalowe, nadproża niemetalowe, niemetalowe dachówki, gips, glina, granit, kamień,
krokwie dachowe, kominy niemetalowe, ksylolit, marmur, materiały
do budowy i pokryć dróg, obudowy kominków, pokrycia dachowe
niemetalowe, rynny niemetalowe, sklejka, szkło budowlane, tłuczeń,
terakota, tynk, wapno, zaprawy budowlane, zbrojenia niemetalowe
dla budownictwa, znaki drogowe niemetalowe, nieświecące, niemechaniczne, żużel jako materiał budowlany, żwir.

(111) 295009
(220) 2015 10 02
(151) 2016 09 07
(441) 2016 01 04
(732) CHARUBIN RADOSŁAW, Zaścianki, PL.
(540) WYTWÓRNIA LODÓW „u Lodziarzy”
(540)

3019

ni drogowych, wynajmu koparek, wynajmu sprzętu budowlanego,
wynajmu sprzętu do oczyszczania dróg, 42 usługi: badawcze dotyczące ochrony środowiska naturalnego, doradztwa w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i kontroli środowiska, pomiarów parametrów
środowiska w obrębie struktur inżynierii budowlanej, projektowania
budowlanego, obiektów i konstrukcji budynków, oraz działań doradczych w celu usunięcia wad w konstrukcjach budowlanych, projektowanie budynków i usługi doradcze z tym związane, projektowanie
sprzętu do usuwania i transportu odpadów, ocen technicznych związanych z projektowaniem budowlanym.

(111) 295011
(220) 2015 10 14
(210) 448054
(151) 2016 11 15
(441) 2016 01 18
(732) Mile HaoXiang Technology Co., Ltd., Mile City, Honghe
Prefecture, Yunnan, CN.
(540) DLE
(540)

(210) 447665

Kolor znaku: beżowy, ciemnobrązowy
(531) 08.01.18, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 lody, wyroby lodowe, wyroby cukiernicze, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku-środki wiążące do lodów, lody
sorbetowe, jogurty mrożone, lody z dodatkami: bitej śmietany, owoców świeżych i ich przetworów, orzechów, pieczywa cukierniczego,
galaretek, sosów deserowych, alkoholu, jadalne ozdoby do ciast i lodów, 43 lodziarnie, kawiarnie, cukiernie, wynajem urządzeń gastronomicznych, w tym urządzeń do dystrybucji lodów.
(111) 295010
(220) 2015 10 05
(210) 447692
(151) 2016 06 06
(441) 2016 01 04
(732) PGW POLSKA GRUPA WYBURZENIOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PGW POLSKA GRUPA WYBURZENIOWA
(540)

Kolor znaku: czarny, granatowy
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 drukowane: publikacje, materiały informacyjne i instruktażowe, biuletyny, formularze, ulotki informacyjne, tablice reklamowe, certyfikaty, ulotki instrukcyjno-reklamowe, materiały szkoleniowe: wizytówki, zawiadomienia: papiery firmowe, papierowe
publikacje promocyjno-reklamowe, banery, 35 usługi: sporządzania
wycen handlowych, specjalistycznych wycen i raportów w zakresie
wykonywania robót budowlanych, ziemnych, wyburzeniowych i rozbiórkowych, doradcze i konsultacje w zakresie analizy opłacalności
robót budowlanych, ziemnych, wyburzeniowych i rozbiórkowych,
doradcze w zakresie organizacji i zarządzania robotami wyburzeniowymi, ziemnymi i rozbiórką obiektów budowlanych, organizowania
specjalistycznych pokazów, prezentacji oraz imprez promocyjno-reklamowych, także on-line poprzez sieci komputerowe, publikacji
tekstów reklamowych w środkach masowego przekazu oraz w sieci
on-line poprzez Internet, sporządzania analiz rynkowych, 37 usługi
w zakresie: nadzoru budowlanego, wynajmowania sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską, budownictwa przemysłowego, rozbiórki obiektów budowlanych, układania nawierzch-

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 7 silniki samolotowe, silniki lotnicze, cylindry do maszyn,
silniki, inne niż do pojazdów lądowych, głowice cylindrowe do silników, silniki odrzutowe inne niż do pojazdów lądowych, silniki do łodzi, cylindry do maszyn i silników, tłoki do cylindrów, wylotowy kolektor do cylindrów.
(111) 295012
(220) 2015 10 14
(210) 448078
(151) 2017 01 30
(441) 2016 01 18
(732) AVSYSTEM SŁAWOMIR WOLF SPÓŁKA JAWNA, Kraków, PL.
(540) Koiote
(510), (511) 35 analizy kosztów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej.
(111) 295013
(220) 2015 10 14
(210) 448102
(151) 2017 02 07
(441) 2016 01 18
(732) HURTOWNIA JOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszcz Gdański, PL. ;
(540) Jola
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie handlu hurtowego i detalicznego następującymi towarami: zamki błyskawiczne, nici szwalne, nici
zdobnicze, galanteria odzieżowa, sznurowadła, sznurki, taśmy zdobnicze (aksamitki, wstążki), taśmy elastyczne, taśmy odzieżowe, taśmy
firanowe, ozdoby odzieżowe, guziki, torby foliowe, akcesoria do robótek ręcznych (druty długie proste, druty łączone żyłką, 5 drutów
do robienia skarpet, szydełka, szydełka tunezyjskie, szydełka „knook” z oczkiem, agrafki do nabierania oczek, czółenko dziewiarskie,
druty do robienia warkoczy, dziewiarska laleczka, komplet do robienia pomponów, licznik rzędów, rozdzielacz oczek, miarka dziewiarska, szpilki dziewiarskie, szpulki małe dziewiarskie, zabezpieczenia
końcówek drutów, igły dziewiarskie), elastyczne kanwy do haftu,
akcesoria do biżuterii, włóczki, łaty (aplikacje odzieżowe, naszywki),
podszewki, tkaniny, akcesoria do haftu (igły ostre i tępe, tamborki
do haftu, nawlekacze do igieł, krosna, tablice magnetyczne, bobinki,
lupa), akcesoria krawieckie (igły, nożyczki, kleje do tkanin do użytku
domowego, oleje wazelinowe).
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 295014
(151) 2017 02 16

(220) 2015 10 20
(441) 2016 01 18

(210) 448315
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(732) BETLEWSKI ADAM BETLOBAG, Warszawa, PL.
(540) BETLEWSKI
(540)

(531) 05.01.03, 05.01.04, 05.01.05, 05.01.16, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, nie ujęte w innych klasach, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów,
nie ujęte w innych klasach, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy
i torby podróżne, parasolki i parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze,
uprzęże i wyroby rymarskie, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 295015
(220) 2015 10 20
(210) 448318
(151) 2017 02 01
(441) 2016 01 18
(732) AGROCHEM PUŁAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Człuchów, PL.
(540) ViTotal AgroN34
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony, biały
(531) 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy azotowe, fosforany (nawozy), mikroelementy
(preparaty) dla roślin.
(111) 295016
(220) 2015 10 23
(151) 2017 01 25
(441) 2016 02 01
(732) TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) dzień dobry tvn
(540)

(210) 448419

Kolor znaku: biały, czerwony, jasnopomarańczowy,
pomarańczowy, jasnożółty, żółty, ciemnożółty,
ciemnopomarańczowy
(531) 26.02.03, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy
filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku,
obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego,
nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy
aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder
i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym
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PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów, programy
komputerowe, programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem
telewizyjnym jako ekranem komputerowym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu audio
i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe i telewizyjne,
urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obrazów,
dźwięków i zapisu wideo w postaci plików w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne, monitory, komputery i urządzenia towarzyszące, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym,
16 papier, karton, druki akcydensowe, kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki, broszury, materiały piśmienne, długopisy, linijki, ołówki,
taśmy samoprzylepne, papeterie, torby do pakowania z papieru
i tworzyw sztucznych, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu
na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi produkcji
audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu,
usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw, usługi badania opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy, udzielanie informacji
w sprawach działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie
i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz
dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, a także usługi sprzedaży
w sklepie wysyłkowym oraz internetowym, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach
multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku,
zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych
i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym
dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowanego
sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających
dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych
i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo
jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki,
bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych,
bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui
skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe,
podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa
damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony,
kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki,
kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych i kaset, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany,
parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki
i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy
podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki
skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła
i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej: zbieranie i roz-
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powszechnianie informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych,
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu
satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi
telekomunikacyjne spersonalizowane-zakres dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta
z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta
do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez
bezpośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej
rozrywki i konkursów, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal
telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące
wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, dostarczanie
dostępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych
i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN-przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu
do Internetu za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostępu
do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych,
41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk
telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji
teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym
udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostarczanie dostępu
do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line
i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu
do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych,
imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie
odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie
elektronicznym ze stron www przez Internet, usługi wynajmowania
studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie
książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, 42 opracowywanie
i wdrażanie programów komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie badań w dziedzinie usług medialnych-prace
badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie
i przekazywanie prognoz pogody, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet typu kawiarenka internetowa, usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali
internetowych, usługi dostarczania dostępu do serwerów internetowych, prowadzenie serwisów i portali internetowych, 44 usługi w zakresie dbania o zdrowie, higienę i urodę ludzi i zwierząt, udzielanie
informacji i porad w tym zakresie.

(111) 295017
(151) 2017 01 31

(220) 2015 11 05
(441) 2016 02 15

(210) 448892

3021

(732) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) THE FLAME RESTAURANT&BAR
(510), (511) 29 anchois, bekon, bita śmietana, bulion, warzywa konserwowane, chrupki owocowe, drób, nieżywy, dziczyzna, nieżywa,
dżemy, grzyby, hummus, pasta z ciecierzycy, dżem imbirowy, jaja,
mleczne produkty, owoce kandyzowane, kiełbasy, kiszone warzywa,
masła, oleje, tłuszcze, kompot, konserwy mięsne, konserwy rybne,
nieżywe krewetki, krokiety, owoce lukrowane, nieżywe małże, marmolada, krem na bazie masła, miąższ owoców, mięso, mleko sojowe,
mrożone owoce, opiekane wodorosty, orzechy preparowane, owoce kandyzowane, owoce konserwowane, chipsy owocowe, sałatki
owocowe, skórki owocowe, pasztet z wątróbki, przekąski na bazie
owoców, miazga owocowa, rodzynki, potrawy rybne, ryby nieżywe,
sałatki warzywne, sos żurawinowy, tofu, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, wątroba, wędliny, wieprzowina, wiórki kokosowe, placki ziemniaczane,
ziemniaki zapiekane w cieście, zupy, chrupki ziemniaczane, chipsy
ziemniaczane, chipsy owocowe, posiłki gotowe sporządzone z jaj,
nabiał, jogurt, desery jogurtowe, napoje na bazie jogurtu, puddingi na bazie nabiału, sery nie będące nabiałem, produkty nabiałowe,
sery, gotowe posiłki składające się całkowicie lub głównie z kurczaka,
kurczak gotowany, pieczony, smażony, duszony, dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe na bazie warzyw, dania gotowe na bazie
owoców, dania gotowe na bazie sera, dania gotowe na bazie ryb, gotowe desery na bazie owoców, gotowe desery na bazie produktów
mlecznych, gotowe desery na bazie jaj, gotowe desery z dodatkami
z ciasta, 30 bułki, chipsy, chleb, chleb bezdrożdżowy, słodycze, ciasta,
mięso zapiekane w cieście, ciastka, wyroby cukiernicze, cukierki, czekolada, napoje na bazie czekolady, gofry, guma do żucia nie do celów medycznych, herbata, lody spożywcze, kakao, wyroby z kakao,
kanapki, kasze spożywcze, kawa, keczup, kluski, krakersy, kukurydza
prażona, popcorn, płatki kukurydziane, kuskus, majonezy, makarony, ciasta mączne, potrawy na bazie mąki (pierogi), mięso zapiekane
w cieście, mięsne sosy, miód, muesli, musztarda, naleśniki, napoje,
ocet, orzechy, pierożki (ravioli), pizze, placki, sosy warzywne, ryż, sosy
do sałatek, paszteciki, piernik, słodycze, sorbety, sosy do polewania
deserów, sosy, spaghetti, tarty, tortille, wyroby cukiernicze, żywność
na bazie mąki, przyprawy, suchary, pieczywo, przekąski zbożowe,
relish-sos przyprawowy na bazie owoców lub warzyw, preparaty
zbożowe, sandwicze, herbata mrożona, cappuccino, czekolada, napoje na bazie czekolady, czekolada pitna, batoniki muesli, desery
muesli, przekąski wytwarzane z muesli, ciasto francuskie, pieczywo
francuskie, quesadilla, dania gotowe na bazie makaronu, dania gotowe na bazie ryżu, 31 orzechy, owoce świeże, zioła ogrodowe świeże,
ziarna, warzywa świeże, 32 napoje bezalkoholowe, woda [napoje],
woda gazowana, woda niegazowana, woda litowa, woda mineralna,
woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, soki, soki owocowe,
soki warzywne, koktajle bezalkoholowe, syropy do napojów, napoje
izotoniczne i energetyczne sorbety, piwo, napoje zawierające piwo,
33 wino, alkohole i likiery, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa,
43 świadczenie usług w zakresie prowadzenia barów szybkiej obsługi, kafeterii, kawiarni, restauracji.
(111) 295018
(220) 2015 11 09
(210) 449005
(151) 2017 01 30
(441) 2016 02 15
(732) ANGIELCZYK MIROSŁAW DARY NATURY, Koryciny, PL.
(540) Dary Natury
(540)

Kolor znaku: jasnozielony
(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 29 jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, wyroby cukiernicze i słodycze, lody,
miód. melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, lód.

3022
(111) 295019
(220) 2015 11 10
(151) 2017 01 30
(441) 2016 02 15
(732) SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SymFolic
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 449051

Kolor znaku: różowy, fioletowy, pomarańczowy
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, szampony i płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów, środki toaletowe, 5 leki i preparaty farmaceutyczne, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, preparaty witaminowe, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, dietetyczne
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, preparaty
odżywcze i witaminowe do celów medycznych i leczniczych, probiotyki, prebiotyki, żywność dla niemowląt i osób chorych, środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, opatrunki
gipsowe, napoje do celów leczniczych, zioła lecznicze, maści o działaniu leczniczym, preparaty do odchudzania, środki przeciwbólowe,
preparaty wspomagające leczenie, podnoszące odporność organizmu
i wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, paski do glukometrów, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów,
materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia elektromedyczne i elektroterapeutyczne, urządzenia napromieniowujące do celów medycznych i terapeutycznych, przyrządy elektroterapeutyczne
do kuracji odchudzających, urządzenia i artykuły ortopedyczne, urządzenia i artykuły optyczne do celów medycznych i terapeutycznych,
glukometry, nakłuwacze, inhalatory, wyroby medyczne i artykuły zaopatrzenia medycznego, mianowicie: odzież sterylna do użytku chirurgicznego, rękawice do masażu, rękawice do badań medycznych,
rękawice do celów medycznych, stomatologicznych i chirurgicznych,
w tym rękawice ochronne, lateksowe i gumowe, jednorazowego lub
wielorazowego użytku, prześcieradła sterylne do użytku chirurgicznego, protezy naczyniowe, implanty części ciała i organów, zastawki,
w tym zastawki serca, cewniki, pojemniki na krew, probówki na krew
i rurki kapilarne na krew, kołnierze ortopedyczne, kołnierze przylepne do worków stosowanych przy sztucznych przetokach, wózki pielęgniarskie do przewozu leków i opatrunków, respiratory, urządzenia
rentgenowskie do celów medycznych, weterynaryjnych i stomatologicznych, przyrządy i urządzenia do przeprowadzania testów diagnostycznych do celów medycznych, weterynaryjnych i stomatologicznych, płytki do testów diagnostycznych do użytku w badaniach
medycznych, weterynaryjnych i stomatologicznych .
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(540) MEGAN
(510), (511) 11 instalacje sanitarne, zlewozmywaki, umywalki, umywalki z postumentem, umywalki z pół postumentem, niecki, krany,
kabiny prysznicowe, prysznice, brodziki, wanny, instalacje kąpielowe,
urządzenia do kąpieli, jacuzzi, bidety, toalety (WC), sedesy, muszle
klozetowe, spłuczki, zbiorniki spłuczkowe, bojlery, mini-baseny, wanny z hydromasażem.
(111) 295022
(220) 2015 11 16
(210) 449213
(151) 2017 01 25
(441) 2016 02 15
(732) SKOWROŃSKI BARTŁOMIEJ P.W. BARTESKO,
Koźmin Wielkopolski, PL.
(540) bartesko
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze, leśne
i do nawadniania oraz akcesoria i wyposażenie do nich, części zamienne do maszyn i urządzeń rolniczych i ogrodniczych, leśnych,
narzędzia ręczne sterowane mechanicznie, napędy pneumatyczne
i hydrauliczne do maszyn, obudowy maszyn, prowadnice do maszyn,
podnośniki, transportery, urządzenia do załadunku i wyładunku, mechaniczne narzędzia rolnicze, maszyny i obrabiarki, 12 pojazdy lądowe
i części zamienne do nich, pojazdy lądowe o napędzie elektrycznym,
ciągniki rolnicze, części zamienne do ciągników. kabiny do ciągników
rolniczych i kombajnów, kabiny do maszyn i urządzeń, kabiny do maszyn budowlanych i ładowarek, kabiny do wózków widłowych, koła
pojazdów lądowych, ogumienie do ciągników i maszyn rolniczych,silniki do pojazdów lądowych, ciągników rolniczych,części składowe mechanizmów sprzęgania i napędu ciągników, szyby hartowane do pojazdów i ciągników rolniczych, 35 prowadzenie sklepów i hurtowni
w zakresie sprzedaży ciągników rolniczych, kabin do ciągników rolniczych i kombajnów, kabin do wózków widłowych, kabin do maszyn
budowlanych, koparek i ładowarek oraz innych maszyn i urządzeń
oraz pojazdów elektrycznych, maszyn rolniczych, ogrodniczych oraz
części zamiennych i wyposażenia do nich. mechanicznych narzędzi
rolniczych, szyb hartowanych do pojazdów i ciągników rolniczych,
ogumienia do ciągników i maszyn rolniczych, narzędzi ręcznych sterowanych mechanicznie, usługi w zakresie: dystrybucji pojazdów elektrycznych, kabin do ciągników rolniczych i wózków widłowych oraz
części zamiennych, usługi organizowania giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, promocji handlowej, badania rynku
i doradztwa handlowego, agencje importowo-eksportowe .
(111) 295023
(220) 2015 11 16
(210) 449241
(151) 2017 02 16
(441) 2016 02 15
(732) FLIS ADAM KREDOWE ZAKŁADY W KORNICY, Nowa Kornica, PL.
(540) WAPNIAK KORNICKI EKOLOGICZNA NATURALNA KREDA
GRANULOWANA
(540)

(111) 295020
(220) 2015 11 13
(210) 449173
(151) 2017 01 31
(441) 2016 02 15
(732) DOMINIUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) GUSTO Dominium
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 26.01.01, 26.01.18, 26.01.20, 26.01.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, nawóz wapniowy na bazie
kredy granulowanej.
Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 03.03.15, 26.01.01, 26.01.16, 25.07.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 restauracje, restauracje samoobsługowe, kawiarnie,
bary, bary szybkiej obsługi, kafeterie, usługi gastronomiczno-restauracyjne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 295021
(220) 2015 11 13
(210) 449177
(151) 2017 02 08
(441) 2016 02 15
(732) CYLWIK ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
PODLASIAK, Białystok, PL.

(111) 295024
(220) 2015 11 18
(210) 449390
(151) 2017 01 31
(441) 2016 02 29
(732) OGRODNIK TADEUSZ TROPICAL, Chorzów, PL.
(540) BI FLORIN
(510), (511) 1 nawozy, nawozy naturalne, nawozy organiczne, nawozy
nieorganiczne, nawozy mineralne, nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, nawozy wieloskładnikowe, nawozy mieszane, nawozy sztuczne,
nawozy w postaci płynnej lub stałej, mieszanki nawozów, mieszanki
materiałów naturalnych do użytku jako nawozy ogrodnicze, mieszanki
substancji chemicznych do użytku jako nawozy ogrodnicze, preparaty
do nawożenia, substancje odżywcze [nawozy] w płynnej i stałej formie
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do użytku w ogrodnictwie, nawozy do użytku domowego, nawozy
do roślin doniczkowych, roślin iglastych, krzewów i drzew ozdobnych,
do trawy lub terenów trawiastych, nawozy do warzyw oraz krzewów
i drzew owocowych, nawozy i odżywki do roślin w akwariach, odżywki do kwiatów ciętych, nawozy do ziemi kwiatowej, ziemi ogrodowej,
pod trawniki, ziemi do roślin doniczkowych.

(111) 295025
(220) 2015 11 20
(210) 449442
(151) 2017 02 14
(441) 2016 02 29
(732) Northern Technologies International Corporation,
Circle Pines, US.
(540) ZERUST
(510), (511) 1 środki chemiczne do zapobiegania korozji, preparaty chemiczne do użytku jako inhibitory korozji, 2 powłoki, preparaty
do konserwacji i zabezpieczania, preparaty antykorozyjne, kompozycje antykorozyjne, środki antykorozyjne, środki konserwujące
w postaci powłok, mieszanki antykorozyjne jako dodatki do powłok
powierzchniowych, preparaty zabezpieczające do metali, preparaty
do obróbki powierzchni metalowych w celu ochrony przed korozją,
woski antykorozyjne, oleje przeciwkorozyjne, papiery antykorozyjne (powłoki), taśmy antykorozyjne, powłoki antykorozyjne, ciecze
antykorozyjne, 16 materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
opakowania kartonowe, papier do owijania i pakowania, opakowania
antykorozyjne, papiery antykorozyjne do owijania i pakowania, antykorozyjne papiery powlekane, antykorozyjne torby papierowe, antykorozyjna tektura do pakowania, antykorozyjne pudła kartonowe,
17 artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, farby izolacyjne,
antykorozyjne pakiety z folii bąbelkowej do owijania lub pakowania,
antykorozyjne folie plastikowe do pakowania, antykorozyjne folie
plastikowe do owijania, 20 pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, ochronne pojemniki z materiałów niemetalowych do przechowywania towarów, pojemniki antykorozyjne, nie z metalu, 39 pakowanie i składowanie towarów, usługi pakowania, usługi doradcze
w zakresie pakowania towarów, 40 zabezpieczanie części metalowych
przed korozją.
(111) 295026
(220) 2015 11 20
(210) 449488
(151) 2017 01 30
(441) 2016 02 29
(732) GUZ MARCIN BIOSENS, Warszawa, PL.
(540) BIOSENS
(510), (511) 1 chemikalia, substancje chemiczne i produkty chemiczne w tym odczynniki chemiczne stosowane w przemyśle, pracach
badawczych i laboratoryjnych, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sieci sklepów i na stronie internetowej zarówno w hurcie
jak i detalu w tym usługi prowadzenia hurtowni, sklepów detalicznych stacjonarnych i internetowych oraz sprzedaży bezpośredniej
i wysyłkowej artykułów takich jak substancje chemiczne, chemikalia i produkty chemiczne w tym odczynniki chemiczne stosowane
w przemyśle, pracach badawczych i laboratoryjnych, 37 montaż,
naprawa, serwis, konserwacja, renowacja, regeneracja, modernizacja, unowocześnienie, rozbudowa sprzętu, aparatury, narzędzi, przyrządów, urządzeń i instrumentów manualnych, mechanicznych,
optycznych, elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do stosowania przede wszystkim w laboratoriach naukowych, badawczych
i diagnostycznych, diagnostyce medycznej (w tym także stomatologicznej i weterynaryjnej) i przy wykonywaniu procedur leczniczych
w medycynie (w tym także w stomatologii i weterynarii) oraz w nauce i w pracach badawczo-rozwojowych.
(111) 295027
(220) 2015 11 26
(151) 2017 02 27
(441) 2016 02 29
(732) BUCZEK MACIEJ, Kościerzyna, PL.
(540) Hoch SYSTEMY KOMINOWE
(540)

(210) 449704

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe konstrukcje i budynki przenośne, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 17 rury gięt-
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kie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory,
nie z metalu, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, 19 niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowe materiały
i elementy budowlane i konstrukcyjne.

(111) 295028
(220) 2015 11 30
(151) 2017 01 31
(441) 2016 02 29
(732) KORYCKA MAGDALENA, Warszawa, PL.
(540) FootMedica Klinika Zdrowej Stopy
(540)

(210) 449862

Kolor znaku: zielony, niebieski
(531) 02.09.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 44 usługi
medyczne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi.
(111) 295029
(220) 2015 12 21
(210) 450693
(151) 2016 11 23
(441) 2016 03 29
(732) CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Sarzyna, PL.
(540) ziemovit
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, regulatory wzrostu
roślin, nawozy, 5 herbicydy, fungicydy, pestycydy, biocydy, insektycydy, środki do zwalczania robactwa, 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich towarów, mianowicie: nawozów i produktów chemicznych
przeznaczonych dla rolnictwa i ogrodnictwa, regulatory wzrostu roślin, nawozy, podłoża, podłoża hodowlane dla roślin i ogrodnictwa,
środki chemiczne do ochrony roślin inne niż herbicydy, fungicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze, herbicydy, fungicydy: pestycydy, biocydy, insektycydy, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
lub zapoznać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności:
z katalogu różnych artykułów, w sklepie, za pośrednictwem usługi
elektronicznej, w systemie on-line, bezpośrednio poza siecią sklepową, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym
zakresie, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych,
pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych, pośrednictwo
w kontaktach na kupno i sprzedaż produktów.
(111) 295030
(220) 2016 03 11
(210) 453417
(151) 2016 12 27
(441) 2016 06 20
(732) STOWARZYSZENIE „POLSKI INSTYTUT FIZJOTERAPII
I SPORTU”, Opatów, PL.
(540) PIFiS Polski Instytut Fizjoterapii i Sportu
(540)

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 kształcenie praktyczne w formie pokazów, kultura
fizyczna, nauczanie w formie edukacji, instruktaż treningu motorycznego, organizowanie obozów sportowych, poprawianie kondycji w klubach zdrowia, usługi szkolenia, organizowanie warsztatów,
przygotowanie motoryczne sportowców, trening personalny, 44 fizjoterapia.
(111) 295031
(220) 2016 04 14
(210) 454789
(151) 2017 02 22
(441) 2016 10 10
(732) FILAK MAREK, Wrocław, PL.
(540) CHAIYO
(510), (511) 44 masaż, chiropraktyka, fizjoterapia, aromaterapia,
usługi terapeutyczne.
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(111) 295032
(220) 2016 04 14
(210) 454811
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 10
(732) SFINKS SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno, PL.
(540) Lampuś
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne
i sztuczne choinki, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, wyposażenie
placów zabaw i wesołych miasteczek, 29 potrawy mięsne gotowane,
potrawy rybne, sałatki warzywne, sałatki owocowe, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, zupy, pasztety, krokiety, flaki, mleczne produkty, wędliny, galaretki, pasty rybne, pasty warzywne, pasty
z owoców morza, pasty rybne i z owoców morza, pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, smalec, kawior,
ryby, ryby konserwowane, ryby, owoce morza i mięczaki, owoce morza [nieżywe], homary, nieżywe, krewetki [nieżywe], langusty, małże
[nieżywe], ostrygi [nieżywe, spożywcze], przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), danie
gotowe, składające się głównie z pasty sojowej i tofu w gęstym sosie
[cheonggukjang-jjigae], danie gotowe, w skład którego wchodzi
przede wszystkim krótko smażona na dużym ogniu wołowina i fermentowany sos sojowy [sogalbi], danie gotowe, w skład którego
wchodzi przede wszystkim krótko smażone na dużym ogniu mięso
z kurczaka i pasta ze sfermentowanych ostrych papryczek [dak-galbi], danie gotowe, w skład którego wchodzi przede wszystkim kurczak i żeń-szeń [samgyetang], danie gotowe, w skład którego wchodzi przede wszystkim pasta sojowa i tofu [doenjangjjigae], danie
gotowe, w skład którego wchodzą przede wszystkim fermentowane
warzywa, wieprzowina i tofu [kimchi-jjigae], desery na bazie sztucznego mleka, desery owocowe, desery wykonane z produktów mlecznych, ekstrakty do zup, gotowane na parze kotleciki z rozdrobnionej
ryby i jamsów [hampen], gotowane na parze lub opiekane kotleciki
z pasty rybnej [kamaboko], gotowe dania składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), gotowe
dania składające się głównie z mięsa, gotowe dania z mięsa, gotowe
posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z drobiu, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z dziczyzny, galaretki rybne, gnocchi na bazie ziemniaków, gotowe posiłki
gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z dziczyzny, gotowe posiłki składające się
głównie z owoców morza, gotowe posiłki składające się głównie
z substytutów mięsa, gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny
składnik], gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], gotowe posiłki zawierające [głównie] boczek, gotowe posiłki zawierające
[głównie] jajka, gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, gotowy gulasz z curry, krewetki w cieście kokosowym, konserwowa wieprzowina z fasolą, kotlety rybne, krakersy rybne, posiłki gotowane
składające się głównie z ryb, posiłki chłodzone przygotowane z ryb,
potrawy mięsne gotowane, przekąski na bazie mięsa, przekąski
na bazie orzechów, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie
soi, płatki ziemniaczane, placki smażone, sałatka cezar, sałatka z kurczaka, sałatka ziemniaczana, rosół [zupa], przekąski na bazie warzyw
strączkowych, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski ziemniaczane, przetwory do zup jarzynowych, przekąski na bazie tofu, przekąski
na bazie warzyw, zapakowane zestawy obiadowe składające się
głównie z owoców morza, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z dziczyzny, sałatki podawane na przystawkę, sałatki
gotowe, zapiekanka mięsno-ziemniaczana (shepherd’s pie), zapiekanki [żywność], ziemniaki smażone w cieście, składniki do sporządzania zup, zupy, żywność chłodzona składająca się głównie z ryb,
ryby, owoce morza i mięczaki, jaja ptasie i produkty z jaj, nabiał i substytuty nabiału, oleje i tłuszcze, 30 chleb, bułki, ciasta, mąka, sosy
sałatkowe, przyprawy, lody, budynie deserowe, majonez, potrawy
na bazie mąki, wyroby cukiernicze, zioła konserwowane [przyprawy],
kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, lód, lody spożywcze,
mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ziarna przetworzone,
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże,
chińskie pierożki gotowane na parze (shumai), chińskie pierożki nadziewane (gyoza, gotowane), chow mein [dania na bazie makaronu],
dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, dania
na bazie ryżu, czipsy wonton, ciasta mrożone nadziewane mięsem
i warzywami, ciasta zawierające mięso, empanada (nadziewany pieróg), dziczyzna w cieście, drób w cieście, gotowy lunch w pudełku
składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, gotowe
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produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe potrawy zawierające
[głównie] ryż, gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, enchilada (kukurydziana tortilla z mięsem i przyprawiona ostrą papryką), fajitas (grillowane mięso podawane na pszennej lub kukurydzianej tortilli), gorąca kiełbaska i keczup w rozciętych bułkach, gotowa
solona żywność przyrządzona z mąki ziemniaczanej, gotowe dania
z ryżu, gotowe do spożycia solone przekąski z mąki kukurydzianej
formowane przez wyciskanie, gotowe pizze, gotowe posiłki w formie
pizzy, gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie
ryżu, kanapki z frankfurterkami, kanapki z filetem z ryby, kanapki tostowe opiekane, kanapki, kanapka z parówką [hot dog], hot dogi (gotowe), hamburgery gotowane i w bułkach, hamburgery w bułkach,
kanapki zawierające sałatę, kanapki zawierające mieloną wołowinę,
kanapki zawierające kurczaka, kanapki z rybą, kanapki z mięsem,
kandyzowany popcorn, kleik ryżowo-dyniowy [hobak-juk], kukurydza prażona pokryta karmelem, kukurydza palona, krótko smażony
makaron z warzywami [japchae], krokiety po chińsku, opiekane ziarna kukurydzy, opiekane kanapki z serem i z szynką, mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem, mięso zapiekane w cieście, makaron z serem,
makarony zawierające nadzienia, lasagne, pierożki ravioli, pierożki
ryżowe przybrane dżemem ze słodkiej fasoli (ankoro), pierożki z krewetkami, pizza, paszteciki z wieprzowiny, paszteciki z kiełbaskami,
przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie tortilli, przekąski na bazie
zbóż, przekąski przyrządzone z mąki ziemniaczanej, przekąski sezamowe, przekąski składające się głównie z chleba, przekąski składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski składające się
z produktów zbożowych, przekąski wykonane z kukurydzy, potrawy
z makaronu, potrawy składające się głównie z ryżu, potrawy gotowe
zawierające makaron, potrawy gotowe na bazie makaronu, posiłki
składające się głównie z makaronów, pizze [gotowe], pizze konserwowane, pizze mrożone, pizze schłodzone, placki, przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, przekąski wykonane z mąki razowej,
przekąski wykonane z mąki ryżowej, przekąski wykonane z mąki sojowej, przekąski wykonane z mąki zbożowej, przekąski wykonane
z pszenicy, przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, przekąski wykonane ze sproszkowanych sucharów, przekąski wytwarzane z muesli,
przekąski z ekstrudowanej pszenicy, przekąski z kukurydzy, przekąski
z kukurydzy w formie ciasta francuskiego, przekąski z kukurydzy
w formie kół, przekąski zbożowe o smaku sera, przetworzona kukurydza do prażenia, puszkowana żywność zawierająca makaron, quiche,
ramen (japońskie danie na bazie makaronu), ravioli [gotowe], ryba
w cieście, risotto, ryż smażony po chińsku, ryż z warzywami i wołowiną [bibimbap], ryżowe pierożki, świeże placki [ciasta], świeże parówki
w cieście, świeża pizza, tosty francuskie, tostowe opiekane kanapki
z serem, tortille, tarty solone, sajgonki, samosy, sałatka ryżowa, sałatka z makaronem, sałatka z makaronu typu rurki, smażone ciastka ryżowe [topokki], solone wyroby piekarnicze, spaghetti i klopsy, spaghetti w sosie pomidorowym w puszce, spody do pizzy, spody
z ciasta do pizzy, sushi, surowe pizze, zawijana kanapka typu wrap,
zapiekanki w cieście z dziczyzny i drobiu, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, wyroby piekarnicze
składające się z warzyw i mięsa, wyroby piekarnicze składające się
z warzyw i drobiu, wstępnie upieczone spody na pizze, wontons (rodzaj chińskich pierożków), warzywa w cieście, wafle ryżowe, 32 piwo,
napoje bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie, syropy do napojów, syropy do napojów bezalkoholowych, syropy do sporządzania napojów na bazie serwatki, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, 43 usługi restauracyjne, usługi kateringowe,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering), usługi barowe, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, bary szybkiej obsługi [snack-bary], dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, pizzerie, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], restauracje z grillem, restauracje samoobsługowe, restauracje serwujące delikatesy,
serwowanie jedzenia i napojów, świadczenie usług kateringowych
obejmujących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych,
usługi herbaciarni, usługi kateringowe obwoźne, usługi doradców
w zakresie win, usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, usługi barów z sokami, usługi restauracji hotelowych, usługi ogródków
piwnych, usługi osobistych kucharzy, usługi mobilnych restauracji,
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usługi koktajlbarów, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności
i napojów, usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, winiarnie, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, usługi restauracyjne, usługi
restauracyjne łącznie z wyszynkiem, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi rezerwacji zakwaterowania [time share], usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, usługi w zakresie bankietów, usługi
w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie mieszkań komunalnych zawarte w tej klasie.

(111) 295033
(220) 2016 04 14
(210) 454826
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 10
(732) CIECIERSKI TOMASZ ADRIANOSS INTERNATIONAL TRADEŚWIAT TOREBEK I PORTFELI, Łódź, PL.
(540) Julietta
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 aktówki, aktówki dyplomatki, portfele na karty wizytowe, skórzane etui na klucze, kufry bagażowe, kufry podróżne, paski
skórzane, plecaki, plecaki szkolne, torby podróżne, skórzane pokrowce na sprężyny, portfele, portmonetki, torby szkolne, teczki skórzane,
torby na kółkach, torby na zakupy, torby podróżne torby turystyczne,
torebki damskie, walizki, walizy.
(111) 295034
(220) 2016 04 18
(151) 2017 02 24
(441) 2016 10 24
(732) MEGAPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) MEGAPOLIS
(540)

3025

instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej, w tym hydroforowej,
przeciwpożarowej, w tym hydrantowej, tryskaczowej, wewnętrznej
centralnego ogrzewania, grzewczej, odnawialnych źródeł energii,
wewnętrznej gazu, instalowanie urządzeń oraz instalacji wentylacji
grawitacyjnej i mechanicznej, w tym instalacji bytowej i oddymiania,
usługi w zakresie naprawy i konserwacji budynków mieszkalnych,
biurowych, przemysłowych, usługi instalowania i naprawy wind,
usługi w zakresie przygotowania placu pod budowę, zwłaszcza osuszania i drenażu gruntów, usuwania humusu, przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy i wycinania i karczowania
drzew, usługi w zakresie czyszczenia budynków od zewnątrz, usługi
w zakresie czyszczenia budynków od wewnątrz, odśnieżanie, usługi
w zakresie montażu rusztowań, wynajmu sprzętu i maszyn budowlanych, w tym także koparek, buldożerów, żurawi, usługi informacji,
doradztwa i nadzoru budowlanego, 39 usługi w zakresie wynajmowania miejsc parkingowych, garaży, magazynów, usługi garaży
parkingowych, usługi parkingowe, usługi magazynowe w zakresie
materiałów budowlanych, usługi składowania i pakowania towarów,
42 usługi projektowania wnętrz budynków i wnętrz komercyjnych,
dekoracji wnętrz, usługi nadzoru i inspekcji technicznej, usługi projektowania urbanistycznego w zakresie budynków i budowli, usługi
projektowania i planowania przestrzeni użyteczności publicznej.

(111) 295035
(220) 2016 04 18
(210) 455079
(151) 2016 10 21
(441) 2016 06 20
(732) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Hortex LEON Z WODY MINERALNEJ AQUA O SMAKU CYTRYNY
BEZ KONSERWANTÓW i BARWNiKÓW
(540)

(210) 455035

Kolor znaku: szary, czarny
(531) 07.01.08, 07.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu (sklepy internetowe on-line) oraz sprzedaż wysyłkowa i katalogowa: materiałów budowlanych metalowych i niemetalowych, stolarki drzwiowej i okiennej, okuć budowlanych, bram
i ogrodzeń oraz materiałów do wykończenia wnętrz, dostarczanie
i rozpowszechnianie informacji handlowej w zakresie budownictwa,
również poprzez sieć internetową, prezentacja oferty handlowej
oraz usługowej w zakresie budownictwa, również za pośrednictwem
Internetu, 36 usługi w zakresie: zarządzania i administrowania nieruchomościami i majątkiem nieruchomym, oszacowania i wyceny
majątku nieruchomego, pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego, wynajmowania mieszkań, lokali usługowych i pomieszczeń
biurowych, usługi w zakresie agencji nieruchomości, dzierżawy nieruchomości, pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, usługi pośrednictwa w zakresie obrotu nieruchomościami, w szczególności w zakresie lokali mieszkalnych, biurowych, usługowych, miejsc
parkingowych, pomieszczeń magazynowych, garaży i komórek lokatorskich, 37 usługi: budowlane zwłaszcza w zakresie budownictwa
mieszkaniowego, biurowego i przemysłowego, rozbiórki budynków,
konserwacji sieci i instalacji wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych
i gazowych, usługi izolacji budynków, instalowanie urządzeń oraz linii
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, urządzeń oraz instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych, internetowych, radiowo-telewizyjnych, alarmowych, w tym antywłamaniowych, przeciwpożarowych, kontroli dostępu, detekcji gazów, monitoringu wizyjnego,
domofonowych, automatyki kontrolno-pomiarowej i komputerowych, instalowanie urządzeń oraz sieci przyłączy instalacji wodociągowej, wodno-kanalizacyjnej i gazu, instalowanie urządzeń oraz

Kolor znaku: biała, zielona, jasnozielona, ciemnozielona,
czerwona, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski,
pomarańczowy, jasnopomarańczowy, żółty, jasnożółty,
ciemnożółty, czarny, ciemnopomarańczowy
(531) 01.15.15, 03.01.01, 03.01.16, 03.01.24, 05.07.12, 05.07.22,
05.03.13, 25.07.25, 25.01.15, 25.01.19, 25.05.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne,
wody stołowe, wody sodowe, mineralne wody smakowe, produkty
do wytwarzania wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje
bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
koktajle bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe i owocowo-warzywne, zagęszczone soki owocowe, soki przecierowe owocowe
i owocowo-warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości energetycznej, owocowe i owocowo-warzywne soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, sorbety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe,
lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania
napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
(111) 295036
(220) 2016 04 21
(210) 455328
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI
I TELEKOMUNIKACJI, Warszawa, PL.
(540) KINO ZA ROGIEM

3026

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.09.14
(510), (511) 9 aparaty i przyrządy kinematograficzne, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania obrazu i dźwięku, telewizory, radia,
komputery i sprzęt komputerowy, dekodery, urządzenia do kodowania, wzmacniacze, sprzęt elektroniczny umożliwiający zamianę starszych form nagrań na formę cyfrową, sprzęt hi-fi, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, gry komputerowe i telewizyjne, płyty CD, płyty
DVD i inne nośniki danych zapisanych techniką cyfrową, 16 czasopisma, książki, albumy, broszury, druki, periodyki i publikacje nieperiodyczne, fotografie, materiały piśmienne, pamiątki takie jak pocztówki, pamiątkowe reprodukcje, pamiątkowe długopisy, pamiątkowe
ołówki, pamiątkowe notesy, pamiątkowe papierowe podkładki kuchenne, karty z życzeniami, karty do kolekcjonowania, kalendarze,
afisze, plakaty, prospekty, papier do pakowania, papier do pisania,
wyroby z kartonu takie jak artykuły do pakowania, opakowania, pudełka, zakładki do książek, ulotki, bilety, nalepki, naklejki, 35 usługi
reklamowe i produkcja reklam w systemie multimedialnym, usługi
marketingu i public relations, usługi reklamowe z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych, telewizyjnych, multimedialnych i internetowych, usługi administrowania
wszelkimi urządzeniami i środkami transmisji sygnału telewizyjnego
polegające na zarządzaniu urządzeniami służącymi do gromadzenia,
przetwarzania, transmisji i tworzenia sygnału telewizyjnego, usługi
zarządzania w zakresie funkcjonowania kameralnego kina, usługi
obsługi menedżerskiej polegającej na administrowaniu i zarządzaniu produkcją telewizyjną i filmową, doradztwo specjalistyczne w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, działalność marketingowa, usługi w zakresie produkcji audycji i filmów
reklamowych, usługi w zakresie badania opinii rynku, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych dotyczących utworów audiowizualnych, usługi prowadzenia centrum informacyjnego polegające na gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji
dotyczących towarów, usług i wydarzeń, organizacja wystaw, targów
i konkursów w celach reklamowych i handlowych, pośrednictwo
handlowe, sprzedaż w zakresie utworów audiowizualnych oraz towarów i usług z nimi związanych, to jest: płyt DVD, Blue-Ray i DCP,
a także promocja sprzedaży, profesjonalne zarządzanie działalnością
artystyczną, zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary
i usługi na rzecz osób trzecich, promocja filmów kinowych, filmów
wideo i programów telewizyjnych, usługi świadczone przez agencje
reklamowe, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama internetowa, reklama bilboardowa, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczenie ogłoszeń lub reklam,
usługi rachunkowo-księgowe, doradztwo w zakresie organizowania
i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, rekrutacja personelu,
telemarketing, 37 usługi w zakresie administrowania wszelkimi urządzeniami i środkami transmisji sygnału telewizyjnego polegające
na ich naprawie, usługi w zakresie administrowania wszelkimi urządzeniami i środkami transmisji sygnału telewizyjnego polegające
na ich obsłudze oraz konserwacji, 38 transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna,
usługi ogłoszeń elektronicznych, nadawanie bezprzewodowe, agencje informacyjne, agencje prasowe, transmisja plików cyfrowych,
usługi w zakresie administrowania wszelkimi urządzeniami i środkami transmisji sygnału telewizyjnego polegające na ich udostępnianiu oraz wypożyczaniu, 40 usługi rekonstrukcji cyfrowej utworów
audiowizualnych (remastering), 41 wydawanie książek, magazynów
i innych czasopism, publikowanie elektroniczne on-line, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi świadczone przez studia
filmowe, usługi studia nagrań, produkcja filmów wideo, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie montażu
i nagrywania obrazów cyfrowych, publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków, obsługa gier w systemie on-line, udostępnia-
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nie filmów on-line, poradnictwo zawodowe w zakresie twórczości
filmowej, usługi klubowe związane z rozrywką i edukacją, dyskusyjne kluby filmowe, organizowanie festiwali filmowych, organizowanie
przeglądów produkcji filmowej, obsługa sal kinowych, projekcje filmów, organizowanie balów, organizowanie przyjęć, wypożyczanie
filmów kinowych, kaset wideo, płyt CD, DVD, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie kamer wideo, działalność impresaryjna polegająca
na organizowaniu imprez artystycznych lub występów określonego
artysty lub sportowca, organizacja imprez artystycznych i sportowych, organizacja szkoleń, sympozjów w zakresie działalności filmowej, usługi polegające na obsłudze technicznej i menedżerskiej związanej z produkcją utworów audiowizualnych dla branży telewizyjnej
i filmowej, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, realizacja spektakli,
doradztwo w dziedzinie kultury i sztuki, usługi w zakresie organizowania galerii, wystaw artystycznych, pokazów filmowych, koncertów
i widowisk artystycznych, tłumaczenia, działalność artystyczna w zakresie utworów audiowizualnych polegająca na produkcji utworów
audiowizualnych, usługi wydawnictw, 42 prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami dla osób trzecich, opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, wykonywanie
opinii i badań w dziedzinie multimedialnej, usługi informatyczne
w zakresie baz danych dotyczących utworów audiowizualnych,
usługi doradcze w zakresie technologii informacyjnej, hosting jako
wypożyczanie serwerów, projektowanie systemów komputerowych,
projektowanie oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, doradztwo komputerowe, konserwacja, projektowanie, powielanie, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, specjalistyczne doradztwo informatyczne w sprawach kinematografii dotyczące produkcji utworów audiowizualnych, przenoszenia utworów
audiowizualnych na inne nośniki, zamiany starszej formy utworów
audiowizualnych na formę cyfrową, 45 usługi administrowania prawami własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, usługi w zakresie sprzedaży
praw autorskich i licencji.

(111) 295037
(220) 2016 04 21
(210) 455331
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI
I TELEKOMUNIKACJI, Warszawa, PL.
(540) KINO ZA ROGIEM
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, zielony, pomarańczowy,
niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.09.14
(510), (511) 9 aparaty i przyrządy kinematograficzne, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania obrazu i dźwięku, telewizory, radia,
komputery i sprzęt komputerowy, dekodery, urządzenia do kodowania, wzmacniacze, sprzęt elektroniczny umożliwiający zamianę starszych form nagrań na formę cyfrową, sprzęt hi-fi, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, gry komputerowe i telewizyjne, płyty CD, płyty
DVD i inne nośniki danych zapisanych techniką cyfrową, 16 czasopisma, książki, albumy, broszury, druki, periodyki i publikacje nieperiodyczne, fotografie, materiały piśmienne, pamiątki takie jak pocztówki, pamiątkowe reprodukcje, pamiątkowe długopisy, pamiątkowe
ołówki, pamiątkowe notesy, pamiątkowe papierowe podkładki kuchenne, karty z życzeniami, karty do kolekcjonowania, kalendarze,
afisze, plakaty, prospekty, papier do pakowania, papier do pisania,
wyroby z kartonu takie jak artykuły do pakowania, opakowania, pudełka, zakładki do książek, ulotki, bilety, nalepki, naklejki, 35 usługi
reklamowe i produkcja reklam w systemie multimedialnym, usługi
marketingu i public relations, usługi reklamowe z wykorzystaniem
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wszystkich metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych, telewizyjnych, multimedialnych i internetowych, usługi administrowania
wszelkimi urządzeniami i środkami transmisji sygnału telewizyjnego
polegające na zarządzaniu urządzeniami służącymi do gromadzenia,
przetwarzania, transmisji i tworzenia sygnału telewizyjnego, usługi
zarządzania w zakresie funkcjonowania kameralnego kina, usługi
obsługi menedżerskiej polegającej na administrowaniu i zarządzaniu produkcją telewizyjną i filmową, doradztwo specjalistyczne w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, działalność marketingowa, usługi w zakresie produkcji audycji i filmów
reklamowych, usługi w zakresie badania opinii rynku, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych dotyczących utworów audiowizualnych, usługi prowadzenia centrum informacyjnego polegające na gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji
dotyczących towarów, usług i wydarzeń, organizacja wystaw, targów
i konkursów w celach reklamowych i handlowych, pośrednictwo
handlowe, sprzedaż w zakresie utworów audiowizualnych oraz towarów i usług z nimi związanych, to jest: płyt DVD, Blue-Ray i DCP,
a także promocja sprzedaży, profesjonalne zarządzanie działalnością
artystyczną, zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary
i usługi na rzecz osób trzecich, promocja filmów kinowych, filmów
wideo i programów telewizyjnych, usługi świadczone przez agencje
reklamowe, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama internetowa, reklama bilboardowa, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczenie ogłoszeń lub reklam,
usługi rachunkowo-księgowe, doradztwo w zakresie organizowania
i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, rekrutacja personelu,
telemarketing, 37 usługi w zakresie administrowania wszelkimi urządzeniami i środkami transmisji sygnału telewizyjnego polegające
na ich naprawie, usługi w zakresie administrowania wszelkimi urządzeniami i środkami transmisji sygnału telewizyjnego polegające
na ich obsłudze oraz konserwacji, 38 transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna,
usługi ogłoszeń elektronicznych, nadawanie bezprzewodowe, agencje informacyjne, agencje prasowe, transmisja plików cyfrowych,
usługi w zakresie administrowania wszelkimi urządzeniami i środkami transmisji sygnału telewizyjnego polegające na ich udostępnianiu oraz wypożyczaniu, 40 usługi rekonstrukcji cyfrowej utworów
audiowizualnych (remastering), 41 wydawanie książek, magazynów
i innych czasopism, publikowanie elektroniczne on-line, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi świadczone przez studia
filmowe, usługi studia nagrań, produkcja filmów wideo, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie montażu
i nagrywania obrazów cyfrowych, publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków, obsługa gier w systemie on-line, udostępnianie filmów on-line, poradnictwo zawodowe w zakresie twórczości
filmowej, usługi klubowe związane z rozrywką i edukacją, dyskusyjne kluby filmowe, organizowanie festiwali filmowych, organizowanie
przeglądów produkcji filmowej, obsługa sal kinowych, projekcje filmów, organizowanie balów, organizowanie przyjęć, wypożyczanie
filmów kinowych, kaset wideo, płyt CD, DVD, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie kamer wideo, działalność impresaryjna polegająca
na organizowaniu imprez artystycznych lub występów określonego
artysty lub sportowca, organizacja imprez artystycznych i sportowych, organizacja szkoleń, sympozjów w zakresie działalności filmowej, usługi polegające na obsłudze technicznej i menedżerskiej związanej z produkcją utworów audiowizualnych dla branży telewizyjnej
i filmowej, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, realizacja spektakli,
doradztwo w dziedzinie kultury i sztuki, usługi w zakresie organizowania galerii, wystaw artystycznych, pokazów filmowych, koncertów
i widowisk artystycznych, tłumaczenia, działalność artystyczna w zakresie utworów audiowizualnych polegająca na produkcji utworów
audiowizualnych, usługi wydawnictw, 42 prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami dla osób trzecich, opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, wykonywanie
opinii i badań w dziedzinie multimedialnej, usługi informatyczne
w zakresie baz danych dotyczących utworów audiowizualnych,
usługi doradcze w zakresie technologii informacyjnej, hosting jako
wypożyczanie serwerów, projektowanie systemów komputerowych,
projektowanie oprogramowania komputerowego, powielanie opro-
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gramowania komputerowego, doradztwo komputerowe, konserwacja, projektowanie, powielanie, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, specjalistyczne doradztwo informatyczne w sprawach kinematografii dotyczące produkcji utworów audiowizualnych, przenoszenia utworów
audiowizualnych na inne nośniki, zamiany starszej formy utworów
audiowizualnych na formę cyfrową, 45 usługi administrowania prawami własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, usługi w zakresie sprzedaży
praw autorskich i licencji.

(111) 295038
(220) 2016 04 28
(210) 455730
(151) 2016 12 22
(441) 2016 07 18
(732) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Hortex Fresz się owocami
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, jasnozielony, ciemnozielony, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.07.12
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty do wytwarzania
wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe
z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle
bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe i owocowo-warzywne, zagęszczone soki owocowe, soki przecierowe owocowe, owocowo-warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości energetycznej,
owocowe i owocowo-warzywne soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, sorbety,
napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania
napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
(111) 295039
(220) 2016 04 28
(210) 455731
(151) 2016 12 22
(441) 2016 07 18
(732) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Hortex EGZOTYCZNE SMAKI ŻaR TRoPikóW limonka
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, jasnozielony, ciemnozielony,
czerwony, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, różowy,
jasnoróżowy, ciemnoróżowy, żółty, jasnożółty, ciemnożółty,
czarny
(531) 03.07.15, 05.05.23, 05.03.16, 09.01.10, 25.01.15, 01.03.02,
27.05.01, 29.01.15, 05.07.12
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(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty do wytwarzania
wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe
z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle
bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe i owocowo-warzywne, zagęszczone soki owocowe, soki przecierowe owocowe, owocowo-warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości energetycznej,
owocowe i owocowo-warzywne soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, sorbety,
napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania
napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.

(111) 295040
(220) 2016 04 29
(151) 2017 01 16
(441) 2016 09 12
(732) PUŁAWSKI DARIUSZ, Warszawa, PL.
(540) PM PAŁAC MIĘDZYLESIE
(540)
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kiej obsługi, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, zajazdy, stołówki, domy wczasowe, domy turystyczne, wynajmowanie
mieszkań na pobyt czasowy, kempingi, przygotowywanie dań na zamówienie oraz dostawa potraw na zamówienie, catering, 44 usługi
medyczne, chirurgia plastyczna, fizykoterapia, fizjoterapia, usługi
telemedyczne, porady psychologa, sauna, usługi masażu, tatuażu,
opieka zdrowotna, prowadzenie salonów piękności, usługi wizażu.

(111) 295041
(220) 2016 05 04
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 24
(732) OGORZELSKI JORDAN, Bydgoszcz, PL.
(540) Calisthenics ACADEMY
(540)

(210) 455927

(210) 455768

Kolor znaku: granatowy, złoty, biały
(531) 27.05.01, 24.01.05, 24.01.18, 29.01.13, 05.03.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, obróbka tekstów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, rozlepianie
plakatów reklamowych, pokazy towarów w celach handlowych i reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, promocja sprzedaży
na rzecz osób trzecich w tym za pośrednictwem sieci komputerowych, Internetu, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje
nieruchomości, agencje ściągania wierzytelności, banki z dostępem
przez Internet (home banking), informacje bankowe, bankowość hipoteczna, biura informacji kredytowej, emisja bonów kredytowych,
ściąganie czynszów, depozyty sejfowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczenia, dzierżawa majątku nieruchomego, ekspertyzy dla celów fiskalnych, emisje kart
kredytowych, faktoring, zarządzanie finansami, wyceny finansowe
ubezpieczenia banków, inwestycje kapitałowe, lokaty kapitałów, obsługa kart debetowych, agencje badające zdolność kredytową, usługi finansowe dotyczące likwidacji przedsiębiorstw, wycena majątku
ruchomego i nieruchomego, maklerstwo ubezpieczeniowe, notowania giełdowe, operacje finansowo-walutowe, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe i emerytalne, agencje ściągania
należności, transakcje finansowe, doradztwo w sprawach ubezpieczenia, wycena nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń na cele
mieszkalne i biurowe, ubezpieczenia od wypadków, ubezpieczenia
na życie, pośrednictwo w kupnie, sprzedaży i najmie nieruchomości
oraz gruntów, agencje obrotu nieruchomościami, ściąganie należności, wynajmowanie mieszkań, sporządzanie i obrót projektami
inwestycyjnymi, sponsorowanie finansowe, wycena nieruchomości,
usługi deweloperskie w zakresie obrotu i zarządzania nieruchomościami, usługi finansowe, 41 kina, obsługa sal kinowych, sale projekcyjne, studia kinowe, imprezy karaoke, kasyna, kluby poprawiania
kondycji, prowadzenie zajęć fitness, organizowanie kongresów, konferencji, zjazdów, seminariów, wydawanie gazet, w tym gazety internetowej, usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie targów,
wystaw, wykładów w celach naukowych, technicznych, zarządzanie
targami i wystawami o charakterze naukowo-technicznym, organizowanie pokazów i prezentacji osiągnięć naukowo-technicznych,
organizowanie i prowadzenie imprez związanych z wręczaniem nagród biznesowych, publikowanie tekstów innych niż o charakterze
reklamowym, w tym w trybie on-line, wydawanie i publikowanie
czasopism, w tym czasopism branżowych oraz książek i periodyków
w formie tradycyjnej oraz z zastosowaniem sieci informatycznych Internetu, obsługiwanie, uaktualnianie publikacji elektronicznych dostarczanych do odbiorców droga on-line, nauczanie i szkolenie kadr
naukowych, prowadzenie klubów nocnych, spektakli, konkursów,
loterii, zajęć rekreacyjnych, usługi przedszkoli, 43 usługi hotelarskie,
usługi gastronomiczne, hotele, motele, pensjonaty, bary, bary szyb-

(531) 02.01.08, 02.01.23, 26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 artykuły sportowe
i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, sprzęt treningowy, sprzęt
do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, przyrządy do ćwiczeń
fizycznych, torby na sprzęt sportowy, torby skórzane na sprzęt sportowy, urządzenia do wyposażenia obiektów sportowych, 41 usługi
instruktorów sportu, usługi w zakresie sportu, rekreacji i rozrywki,
usługi nauczania w odniesieniu do zajęć sportowych, usługi związane z zarządzaniem, administrowaniem i wynajmowaniem obiektów
sportowych, usługi w zakresie treningu osobistego, prowadzenie
klubów siłowni oraz fitness, prowadzenie klubów sportowych, organizowanie oraz prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych
i rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, filmowanie, produkcja filmów i nagrań
wideo, doradztwo w zakresie użytkowania obiektów sportowych,
organizowanie i prowadzenie szkoleń i kursów sportowych, obsługa urządzeń sportowych, treningi w zakresie sprawności fizycznej,
udostępnianie sprzętu do treningu sportowego, kursy szkoleniowe
dotyczące zajęć sportowych, organizowanie zajęć sportowych, usługi w zakresie edukacji dietetycznej.
(111) 295042
(220) 2016 05 12
(151) 2017 02 21
(441) 2016 10 24
(732) NOWE SPÓŁKA AKCYJNA, Klaudyn, PL.
(540) PACHNĄCA szafa PRESTIGE
(540)

(210) 456245

Kolor znaku: fioletowy
(531) 26.01.02, 26.01.20, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 3 olejki aromatyczne, olejki eteryczne, olejki perfumowane, olejki do kąpieli, olejki do masażu, płyny odtłuszczające dla
celów kosmetycznych, pianki do kąpieli, żele pod prysznic, płyny
do kąpieli, zapachy do kąpieli, sól do kąpieli do celów innych niż lecznicze, peelingi do ciała, mleczka do kąpieli, mleczka kosmetyczne,
toniki kosmetyczne, woreczki zapachowe do kąpieli, mydła, odżywki
do włosów, maseczki do włosów, żele do włosów, lakiery do włosów,
szampony, wody toaletowe, wody zapachowe, perfumy, preparaty
zapachowe do szaf i garderób, preparaty kosmetyczne do opalania się, preparaty do aromaterapii, woski do ciała, parafiny do ciała,
kremy do ciała, balsamy do ciała, pumeksy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, ekstrakty kwiatowe do perfum, dezodoranty do użytku osobistego, 4 świece i knoty do oświetlania, świece
zapachowe, lampki oliwne, świeczniki używane jako lampki nocne,
pachnący wosk do produkcji świec, 5 preparaty sanitarne do higieny
osobistej inne niż przybory toaletowe, dezodoranty do odświeżania
powietrza inne niż do użytku osobistego, środki do odświeżania po-
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wietrza, odświeżacze do powietrza, odświeżacze zapachu do mebli,
dywanów i pomieszczeń, preparaty do nasycania wonią i nadawania
zapachu powietrzu, preparaty neutralizujące zapachy, 16 papiery
zapachowe, papeteria zapachowa, zawieszki tekturowe do adresowania, afisze, almanachy, plakaty, albumy, bilety, artykuły biurowe
za wyjątkiem mebli, przybory do pisania, przyciski do papieru, bloczki do pisania, broszury informacyjne, nalepki, notesy, notatniki, długopisy, ołówki, podstawki do długopisów i ołówków, temperówki,
wieczne pióra, kredki do kolorowania, pędzle, akwarele, chorągiewki
papierowe, obwoluty, okładki papierowe na dokumenty, segregatory, fotografie, ramki na fotografie, glina do modelowania, tworzywa
sztuczne do modelowania, komiksy, kalendarze, karty pocztowe,
publikacje drukowane, publikacje reklamowe, czasopisma, gazety
o tematyce rozrywkowej i reklamowej, podręczniki i książki o tematyce rozrywkowej i reklamowej, zakładki od książek, fotografie,
karty muzyczne z życzeniami, papier listowy, karty okolicznościowe z życzeniami, podstawki pod kufle do piwa, pudełka kartonowe
lub papierowe, zszywki biurowe, 35 usługi dotyczące zarządzania
działalnością gospodarczą handlową, usługi doradztwa w zakresie
organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą handlową,
pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
handlowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania personalnego,
organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna kosmetyków, artykułów
higienicznych, perfum, chemii gospodarczej, sprzedaż za pośrednictwem Internetu kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum,
chemii gospodarczej, zarządzanie zbiorami informatycznymi, badanie rynku, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, aukcje i przetargi publiczne
(organizowanie sprzedaży), prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, wynajmowanie nośników reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklama
telewizyjna, kreowanie wizerunku, wystawy handlowe, zarządzanie
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich.

(111) 295043
(220) 2016 05 19
(210) 456673
(151) 2017 01 26
(441) 2016 08 29
(732) BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) FIRMOWE EWOLUCJE
(540)

(111) 295044
(220) 2016 05 24
(151) 2017 02 08
(441) 2016 08 16
(732) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL.
(540) Baltic Geomatics Congress
(540)

gresów, seminariów, publikowanie książek, prowadzenie szkoleń dla
dzieci i młodzieży, prowadzenie szkoleń dla dorosłych, dla osób pracujących z rodzinami w kryzysie, konsultacje w zakresie prowadzenia
szkoleń, nauczanie korespondencyjne, produkcja filmów innych niż
reklamowych.

(111) 295045
(220) 2016 05 13
(151) 2017 01 31
(441) 2016 07 18
(732) GRABOWSKI SŁAWOMIR, Bielawa, PL.
(540) BEBSON GOLD TEAM
(540)

(210) 456372

(531) 02.01.02, 02.01.04
(510), (511) 5 suplementy diety, odżywki dla sportowców, produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i z warzyw,
soki owocowe i z warzyw, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje dla sportowców.
(111) 295046
(220) 2016 05 25
(210) 456976
(151) 2017 02 17
(441) 2016 07 18
(732) KOSMOWSKI JĘDRZEJ INDYWIDUALNA PRAKTYKA
LEKARSKA, Poznań, PL.
(540) HalluxCenter
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne, opieka zdrowotna, doradztwo
w zakresie ochrony zdrowia, usługi promocji zdrowia, usługi medycznej opieki pielęgniarskiej, rehabilitacji, usługi klinik medycznych,
lecznic, szpitali, przychodni, laboratoriów medycznych, placówek
rehabilitacji i rekonwalescencji.
(111) 295047
(220) 2016 05 30
(151) 2017 02 08
(441) 2016 08 16
(732) LAMINART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stęszew, PL.
(540) DECORATIVE SOLUTIONS LAMINart
(540)

Kolor znaku: czerwony, jasnoszary, zielony
(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi bankowe.
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(210) 457016

(210) 456935

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy, czarny
(531) 26.01.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 druki, dzienniki, czasopisma, książki, periodyki, kalendarze, fotografie, 35 organizacja targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, wynajmowanie miejsca na umieszczenie ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów, dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, usługi promocyjne, prowadzenie agencji
reklamowej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 41 usługi edukacyjne, organizacja i obsługa konferencji, kon-

Kolor znaku: czarny, biały, szary, czerwony, niebieski
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 19 laminaty z materiałów niemetalowych do użytku
w budownictwie, forniry, drewniane forniry, kamienne forniry-materiały budowlane, drewno fornirowane, płyty wiórowe fornirowane, niemetalowe panele podłogowe, ścienne, sufitowe, dachowe,
drewniane panele akustyczne na ściany i sufity, podsufitki-tworzywa sztuczne, panele drewniane, niemetalowe panele ogniotrwałe do użytku w budownictwie, niemetalowe panele okładzinowe,
kompozytowe materiały budowlane na bazie drewna, niemetalowe
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, przezroczyste, półprzeźroczyste oraz spienione tworzywa sztuczne do użytku w budownictwie, 35 usługi sprzedaży towarów: laminaty z materiałów
niemetalowych do użytku w budownictwie, forniry, drewniane forni-
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ry, kamienne forniry, drewno fornirowane, płyty wiórowe fornirowane, drewniane panele akustyczne na ściany i sufity, podsufitki-tworzywa sztuczne, panele drewniane, niemetalowe panele ogniotrwałe
do użytku w budownictwie, niemetalowe panele okładzinowe, kompozytowe materiały budowlane na bazie drewna, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe panele
podłogowe, ścienne, sufitowe, dachowe, blaty oraz obrzeża meblowe, linoleum meblowe, beton meblarski, preparaty do klejenia, kleje
i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, spieki kwarcowe,
przezroczyste, półprzeźroczyste oraz spienione tworzywa sztuczne
do użytku w budownictwie, zarządzanie przedsiębiorstwami oraz
sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi doradcze w zakresie franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi w zakresie organizacji promocji
sprzedaży, usługi w zakresie organizowania wystaw oraz pokazów
w celach handlowych, promocyjnych i reklamowych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, usługi w zakresie informacji handlowej i informacji o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi w zakresie promowania
towarów i usług osób trzecich.

(111) 295048
(220) 2016 05 30
(151) 2017 02 08
(441) 2016 08 16
(732) HOTEL EDISON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo, PL.
(540) LUMIERe RESTAURANT & WINE
(540)

(210) 457019

Kolor znaku: złoty
(531) 26.01.01, 26.02.07, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 35 zarządzanie restauracjami, hotelami, kafeteriami, kawiarniami, pubami, klubami, restauracjami, stołówkami, zarządzanie
w działalności handlowej, doradztwo w zarządzaniu restauracjami
i hotelami na zasadach franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów,
organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, usługi
sprzedaży towarów: woda mineralna, napoje bezalkoholowe oraz
alkoholowe, napoje izotoniczne oraz energetyzujące, żywność dietetyczna, suplementy diety, artykuły spożywcze, nadruki na odzież, tatuaże, naklejki, drukowane materiały informacyjne, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi
administrowania i zarządzania obiektami sportowymi, rozrywkowymi, kulturalnymi, edukacyjnymi i rekreacyjnymi, 41 organizowanie
i zarządzanie kongresami i konferencjami, edukacja, rozrywka i sport,
usługi wydawnicze i reporterskie, organizowanie i realizacja spektakli, festiwali teatralnych, imprez rozrywkowych, artystycznych,
edukacyjnych, sportowych lub rekreacyjnych, wystaw, występów,
koncertów, imprez oraz pokazów związanych z kulturą lub edukacją,
organizowanie i prowadzenie konkursów, gier losowych i loterii, organizowanie pokazów mody, konkursów piękności, organizowanie
przyjęć, zabaw i festynów, usługi oraz doradztwo w zakresie edukacji i nauczania, promocja twórców i różnych dziedzin twórczości
artystycznej poprzez organizowanie imprez z dziedziny kultury oraz
prowadzenie galerii artystycznych, usługi wynajmowania obiektów
kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych, wizualna rejestracja zdarzeń, imprez i uroczystości, 43 tymczasowe zakwaterowanie, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej, rezerwacje zakwaterowania tymczasowego, usługi hotelowe, usługi moteli, domy turystyczne, udostępnianie
obiektów i sprzętu dla przyczep kempingowych, hotele dla zwierząt,
żłobki dla dzieci, domy opieki dla osób w podeszłym wieku, usługi
kawiarni, barów, kateringu, kafejek, samoobsługowych restauracji
oraz snack-barów, catering żywności i napojów, wynajem sal kon-
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ferencyjnych, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wypożyczanie namiotów, konstrukcji przenośnych, wynajem instalacji
wykorzystywanych podczas spotkań, konferencji, wystaw, spektakli,
zjazdów, seminariów, sympozjów i warsztatów szkoleniowych.

(111) 295049
(220) 2016 05 26
(210) 457025
(151) 2017 02 08
(441) 2016 08 16
(732) STOWARZYSZENIE OCHRONY NARODOWEGO DZIEDZICTWA
MATERIALNEGO, Bydgoszcz, PL.
(540) BUDOWA ROKU KONKURS
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 01.17.11, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama i usługi reklamowe, 41 organizowanie konkursów.
(111) 295050
(220) 2016 05 31
(210) 457170
(151) 2017 02 24
(441) 2016 10 24
(732) PRZEWŁOCKI BOGDAN FLESCH HANDEL HURTOWY USŁUGI
TRANSPORTOWE, Rusiec, PL.
(540) FV4
(510), (511) 29 przetwory warzywne, sałatki warzywne, warzywa gotowane, grillowane, mrożone, konserwowe, suszone, chrupki ziemniaczane, chipsy, przetwory owocowe, sałatki owocowe, przekąski
na bazie owoców, chrupki owocowe, dżemy, 30 wyroby cukiernicze,
słodycze, ciasta, ciastka, herbatniki, cukierki, galaretki owocowe jako
słodycze, krakersy, muesli, naleśniki, paszteciki, piernik, pizze, placki,
pralinki, tortille, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, słodziki naturalne, batoniki zbożowe, batoniki wysoko proteinowe, czekolada, napoje na bazie czekolady, musy czekoladowe, musy deserowe, musy
owocowe, kakao, napoje na bazie kakao, wyroby z kakao, herbata,
kawa, napoje na bazie kawy, lody spożywcze, sorbety, miód, kanapki,
kukurydza prażona, syropy smakowe, czekoladowe, glukozowe spożywcze, 32 wody mineralne i gazowane, wody stołowe, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, syropy do napojów, preparaty do produkcji napojów,
napoje i soki owocowe, soki warzywne, piwo, 33 napoje alkoholowe
z wyjątkiem piwa, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa,
likiery, miód pitny, rum, whisky, wino, wódka, dżin, brandy, owocowe
ekstrakty z alkoholem.
(111) 295051
(220) 2016 06 03
(210) 457395
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) GAJEWSKA JOLANTA FIRMA STOP HANDEL HURTOWY
I DETALICZNY, Przytkowice, PL.
(540) STOP SUPERMARKET
(540)

Kolor znaku: beżowy, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02
(510), (511) 35 prowadzenie sklepów i hurtowni z artykułami przemysłowymi, wyrobami chemicznymi, artykułami gospodarstwa
domowego, odzieżą, galanterią skórzaną, maszynami i narzędziami
rolniczymi, żywnością i artykułami ogólnospożywczymi, warzywami i owocami, wyrobami tytoniowymi, artykułami papierniczymi
i szkolnymi, zabawkami, prasą, napojami i alkoholami, perfumerie
i drogerie, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety],
kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produk-
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tami i transportem, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, wszystkie powyższe z wyłączeniem ich lokalizacji
na stacjach paliw.

(111) 295052
(220) 2016 06 13
(210) 457807
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) GIWOJNO TOMASZ THOMAS, Warszawa, PL.
(540) Albatross
(510), (511) 18 aktówki, torebki, portfele na karty wizytowe, portfele na karty płatnicze, kuferki, portmonetki, komplety podróżne
ze skóry, kuferki na kosmetyki, skórzane etui na klucze, plecaki, torby na zakupy, walizki, parasole, paski skórzane, 35 zgromadzenie
na rzecz osób trzecich towarów mianowicie aktówek, torebek, portfeli na karty wizytowe, portfeli na karty płatnicze, kuferków, portmonetek, kompletów podróżnych, kuferków na kosmetyki, skórzanych
etui na klucze, plecaków, toreb na zakupy, walizek, parasoli, pasków
skórzanych pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w sklepie także internetowym.
(111) 295053
(220) 2016 06 14
(210) 457855
(151) 2017 02 01
(441) 2016 10 10
(732) CGB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 18.05.06, 24.17.04, 29.01.01
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, oferowanie z myślą o osobach trzecich przez sklepy detaliczne, hurtownie,
za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji
elektronicznej, na przykład przez strony internetowe lub telesklepy, usług w zakresie rozrywki, gastronomii, wypoczynku, kosmetyki, rekreacji, podróży, sportów ekstremalnych, tak aby umożliwić
ich obejrzenie i dokonanie zakupu, prezentowanie w mediach usług
w zakresie rozrywki, gastronomii, wypoczynku, kosmetyki, rekreacji,
podróży, sportów ekstremalnych dla celów sprzedaży detalicznej,
pośrednictwo sprzedaży towarów i usług, usługa zamówień na rzecz
osób trzecich w zakresie rozrywki, gastronomii, wypoczynku, kosmetyki, rekreacji, podróży, sportów ekstremalnych, 38 zapewnienie
dostępu do portali internetowych na rzecz osób trzecich w zakresie
rozrywki, gastronomii, wypoczynku, kosmetyki, rekreacji, podróży,
sportów ekstremalnych, 41 informacja o rozrywce, usługi z zakresu
rozrywki, rezerwacja miejsc na spektakle, pokazy, koncerty, wystawy,
muzea, organizowanie wypoczynku, informacje związane z organizowaniem wypoczynku, planowanie i organizowanie przyjęć z zakresu rozrywki, organizowanie i realizacja spektakli, organizowanie
zawodów sportowych, organizowanie konkursów w zakresie edukacji i rozrywki.
(111) 295054
(220) 2016 06 15
(210) 457864
(151) 2017 02 03
(441) 2016 09 26
(732) SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA VIG EKSPERT W WARSZAWIE,
Warszawa, PL.
(540) VIG Assistance
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 37 obsługa pojazdów, obsługa i naprawa samochodów,
usługi hydrauliczne, naprawa zamków, 39 pomoc drogowa w przypadku awarii samochodu [holowanie], holowanie, wypożyczanie samochodów.

(111) 295055
(220) 2016 06 17
(210) 458012
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) SKALSKI ANDRZEJ, Warszawa, PL.
(540) Property Direct
(510), (511) 36 zarządzanie najmem lokali mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeń przynależnych, zarządzanie udziałami osób
fizycznych i prawnych w lokalach mieszkalnych, lokalach niemieszkalnych, lokalach przynależnych, w halach garażowych, zarządzanie
najmem całych budynków mieszkalnych, zarządzanie najmem domami letniskowymi, domami jednorodzinnymi, domami przeznaczonymi na wypoczynek letni, zarządzanie budynkami hotelowymi,
zarządzanie biurowcami, zarządzanie centrami logistycznymi, zarządzanie centrami handlowymi, zarządzanie działkami gruntu zabudowanego i niezabudowanego, zarządzanie kamienicami, doradztwo
i konsulting w zakresie nieruchomości, komercjalizacja nieruchomości, nadzór oraz przeprowadzanie procesu najmu nieruchomości.
(111) 295056
(220) 2016 06 19
(210) 458025
(151) 2017 02 13
(441) 2016 09 12
(732) TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, PL.
(540) KLUB ZAWODOWCÓW partnerstwo i zaufanie
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, niebieski
(531) 26.07.15, 26.15.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 środki antykorozyjne, lakiery, emalie i pokosty, środki
do konserwacji drewna, farby akwarelowe, wodne, bakteriobójcze,
ognioodporne, przeciw zanieczyszczeniom, farby do emalii, farby
stosowane w ceramice, folie malarskie, barwniki do obuwia, preparaty zabezpieczające do metali, smary i oleje przeciwrdzewne, rozcieńczalniki do farb i lakierów, utrwalacze do farb i lakierów, zagęszczacze
do farb i barwników, żywice naturalne, 16 materiały piśmiennicze,
broszury, druki, czasopisma, ulotki, wzory i formy dekoracyjne z tektury i papieru, 17 materiały uszczelniające i izolacyjne syntetyczne
i półprzetworzone, farby, oleje i lakiery izolacyjne, taśmy izolacyjne,
zaprawy izolacyjne, kit, folie izolacyjne, taśmy i tkaniny izolacyjne,
osłony i izolatory ceramiczne, siatki niemetalowe, żywice syntetyczne, pianki izolacyjne i uszczelniające, 19 niemetalowe materiały budowlane i wykończeniowe, masy tynkarskie, płyty budowlane niemetalowe, ceramika budowlana, szkło budowlane izolacyjne, spoiwa
murarskie, produkty bitumiczne, beton, cement, wapno, gips, glina,
zaprawy cementowe, 35 badania rynku, badania marketingowe, dystrybucja materiałów reklamowych, w tym próbek produktów, druków, broszur i prospektów, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom, punkty informacji konsumenckiej, reklama i marketing, prezentowanie produktów w mediach w celach sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, 37 budownictwo,
informacja budowlana, konsultacje budowlane, usługi doradztwa
budowlanego, izolowanie budynków, lakierowanie, malowanie, tynkowanie, 41 informacje o edukacji, edukacja, nauczanie i szkolenia,
organizowanie warsztatów i konkursów, organizowanie i obsługa
konferencji, imprez, szkoleń, 42 projektowanie budowlane, projektowanie wnętrz, projektowanie techniczne i doradztwo techniczne,
projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, porady i doradztwo w zakresie wystroju wnętrz.
(111) 295057
(220) 2016 06 21
(151) 2017 02 22
(441) 2016 11 07
(732) GRABKA DAMIAN, Ruda Śląska, PL. ;

(210) 458161

3032

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 9/2017

(540)
(540)

nych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry,
talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne,
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry, kosmetyki do celów leczniczych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy lecznicze, sole
do kąpieli do celów medycznych, kąpiele lecznicze.

Kolor znaku: biały, zielony, czarny
(531) 07.01.08, 14.07.01, 14.07.06, 24.01.03, 24.01.17, 29.01.13
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały
metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materiały
metalowe do budowy dróg żelaznych, przewody nieelektryczne, liny
i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki metalowe, kasy pancerne, rudy (kruszce), 16 papier, karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały
biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla
artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy
(z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
(nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce drukarskie,
24 tekstylia i wyroby włókiennicze nie ujęte w innych klasach, narzuty na łóżka i obrusy, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 295061
(220) 2016 07 07
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) POST MICHAŁ, Pabianice, PL.
(540) FLEXIPOWER GROUP
(540)

(210) 458829

(111) 295059
(220) 2016 07 04
(210) 458553
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Kac Control APTEO
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy, pasty do zębów, 5 produkty
farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki
spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biologiczne do celów medycznych, bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne
do celów medycznych, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, płyny
farmaceutyczne, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe,
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty
weterynaryjne, produkty chemiczne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 10 instrumenty, narzędzia,
aparatura, przyrządy, urządzenia, materiały i artykuły medyczne, chirurgiczne, stomatologiczne i weterynaryjne.

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 26.04.17, 27.05.01, 26.01.03, 29.01.12
(510), (511) 9 przewody elektryczne, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, kable elektryczne, kable koncentryczne, łączniki elektryczne,
ochraniacze przed udarem napięciowym, powłoki [osłony] kabli
elektrycznych, przełączniki elektryczne, skrzynki rozdzielcze elektryczne, skrzynki rozdzielcze zasilania, szafy rozdzielcze, tuleje łączące do kabli elektrycznych, złącza elektryczne, zaciski uziomowe,
zaciski uziemiające, zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów punktowych, instalacje elektryczne, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, 11 termiczne kolektory słoneczne
[ogrzewanie], kolektory energii słonecznej do ogrzewania, kolektory słoneczne do celów grzewczych, kolektory słoneczne z rurowym
systemem odprowadzania ciepła [wymienniki ciepła], bojlery grzewcze, bojlery do instalacji grzewczych, zasobniki ciepła, elementy
grzejne, filtry [części instalacji domowych lub przemysłowych], kotły grzewcze, urządzenia elektryczne do ogrzewania, pompy ciepła,
pompy ciepła do przetwarzania energii, 37 instalacja, konserwacja
i naprawy maszyn, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
montaż i naprawa instalacji grzewczych, 42 doradztwo w zakresie
oszczędności energii, profesjonalne doradztwo w zakresie wydajności energetycznej w budynkach, doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i używania energii, profesjonalne doradztwo związane
z zachowaniem energii, doradztwo związane z usługami technologicznymi w dziedzinie zaopatrzenia w prąd i energię, projektowanie techniczne, doradztwo techniczne, opracowywanie projektów
technicznych, usługi pomiarów technicznych, planowanie projektów
technicznych, projektowanie techniczne i doradztwo, usługi opracowywania projektów technicznych, doradztwo techniczne związane
z projektowaniem, usługi w zakresie projektowania technicznego,
planowanie techniczne i zarządzanie projektami technicznymi w zakresie opracowywania sprzętu oświetleniowego, usługi w zakresie
przemysłowego projektowania technicznego, opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, usługi projektowania
technicznego związane z elektrowniami, opracowywanie projektów
technicznych do projektów budowlanych, projektowanie i planowanie techniczne instalacji do ogrzewania, usługi projektowania technicznego związane z instalacjami do ogrzewania, porady techniczne
związane z działaniami mającymi na celu oszczędzanie energii, prowadzenie badań i opracowywanie projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii, udzielanie
informacji związanych z badaniami i opracowaniami projektów technicznych dotyczących wykorzystywania naturalnych źródeł energii,
usługi doradcze w dziedzinie technologii, wzornictwo przemysłowe.

(111) 295060
(220) 2016 07 07
(210) 458805
(151) 2017 02 15
(441) 2016 09 26
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA GOLDEN CERAMIDES
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki,
peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum do celów kosmetycz-

(111) 295062
(220) 2016 07 07
(210) 458834
(151) 2017 02 15
(441) 2016 09 26
(732) CZERNEK KATARZYNA, CZERNEK JERZY OLSEN SPÓŁKA
CYWILNA, Grójec, PL.
(540) SUMMER OF 69
(510), (511) 34 fajki, fajka wodna, tabaka, papierosy, tytoń, tytoń
fajkowy, materiały dla palących, gilzy papierosowe, bibułki papiero-

(111) 295058
(220) 2016 06 22
(210) 458165
(151) 2017 02 08
(441) 2016 08 16
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) BIELENDA SPORT SLIM ACTIV
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonalne, kosmetyki do stylizacji włosów,
lakiery do paznokci, zmywacze do paznokci, wszystkie wyżej wymienione produkty przeznaczone dla kobiet.
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sowe, filtry do papierosów, akcesoria dla palaczy, akcesoria do fajki
wodnej, węgiel zapalający do fajki wodnej, zapałki, 35 prowadzenie
sklepu lub/i hurtowni z następującymi towarami: fajki, fajka wodna,
tabaka, papierosy, tytoń, tytoń fajkowy, materiały dla palących, akcesoria dla palaczy, akcesoria do fajki wodnej, węgiel zapalający do fajki wodnej, zapałki, promocja sprzedaży dla osób trzecich w zakresie
produktów tytoniowych i akcesoriów dla palaczy.

(540)

(111) 295063
(220) 2016 07 07
(210) 458835
(151) 2017 02 17
(441) 2016 08 16
(732) CLIPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Clipper life support
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, srebrny
(531) 03.07.01, 03.07.19, 26.11.12, 29.01.13
(510), (511) 4 oleje silnikowe, oleje hydrauliczne, oleje przekładniowe, oleje hydrauliczno-przekładniowe, oleje żeglugowe, dodatki
nie chemiczne do olejów, smary, podpałki.

Kolor znaku: czarny, czerwony, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 toalety przenośne, przenośne instalacje sanitarne, namioty sanitarne, toalety drewniane, toalety przystosowane dla osób
niepełnosprawnych fizycznie, przenośne przebieralnie, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej toalet przenośnych i przenośnych
urządzeń sanitarnych, 37 usługi sprzątania, sprzątanie pomieszczeń
i budynków biurowych i handlowych, sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, sprzątanie nieruchomości, sprzątanie placów
budowy, sprzątanie obiektów przed imprezami i po imprezach,
czyszczenie urządzeń i instalacji sanitarnych, czyszczenie i opróżnianie zawartości szamb, usuwanie zawartości zbiorników ściekowych,
39 usługi transportowe, transport kontenerów, transport ścieków,
wywóz nieczystości płynnych z szamb bezodpływowych, wynajem
kontenerów, wynajem przenośnych kontenerów biurowych i/lub
magazynowych, wynajem i montaż ogrodzeń tymczasowych, wynajem przenośnych przebieralni, 44 wynajem toalet przenośnych,
wynajem sprzętu sanitarnego, wypożyczanie przenośnych instalacji
sanitarnych.
(111) 295064
(220) 2016 07 08
(151) 2017 02 03
(441) 2016 10 10
(732) ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) P PLATINUM
(540)

(210) 458866

Kolor znaku: biały, czerwony, srebrny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 4 oleje silnikowe, oleje hydrauliczne, oleje przekładniowe, oleje hydrauliczno-przekładniowe, oleje żeglugowe, dodatki
nie chemiczne do olejów, smary, podpałki.
(111) 295065
(220) 2016 07 08
(210) 458878
(151) 2017 02 16
(441) 2016 09 26
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko, PL.
(540) AURORA
(510), (511) 32 piwo.
(111) 295066
(220) 2016 07 08
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540)

(210) 458884

(111) 295067
(220) 2016 07 08
(210) 458891
(151) 2017 02 16
(441) 2016 09 26
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko, PL.
(540) AMBER APA
(510), (511) 32 piwo.
(111) 295068
(220) 2016 07 11
(210) 458939
(151) 2017 02 22
(441) 2016 11 07
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) BOOGIE Psi Rozrabiaka Peppy Pups Bláznivé štěně Bláznivé
šteňa
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, beżowy, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 02.09.22, 03.06.03, 08.07.25, 27.05.02, 27.05.04, 27.05.17,
29.01.15
(510), (511) 28 zabawki i gry elektroniczne.
(111) 295069
(220) 2016 07 11
(210) 458972
(151) 2017 02 10
(441) 2016 10 24
(732) ŚWITALSKA EWA, Łódź, PL.
(540) JEAN BEIRA
(510), (511) 44 usługi w charakterze higieny i pielęgnacji urody ludzi:
doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, także świadczone
za pośrednictwem Internetu, usługi fryzjerskie: mycie włosów szamponem, usługi farbowania włosów, usługi kręcenia włosów, usługi
prostowania włosów, usługi obcinania włosów, stylizacja, układanie włosów, usługi w zakresie mikropigmentacji, usługi w zakresie
higieny i pielęgnacji urody: usługi w zakresie pielęgnacji twarzy,
usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie pielęgnacji
skóry głowy, usługi w zakresie pielęgnacji włosów (kuracja włosów,
odbudowa włosów), usługi pielęgnacji paznokci, usługi w zakresie
makijażu, usługi pielęgnacji stóp, usługi kosmetycznej pielęgnacji
ciała, usługi w zakresie usuwania włosów, usługi podkręcania, przedłużania, koloryzacji rzęs, usługi kształtowania, koloryzacji, tatuażu
brwi, leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, ozdabianie ciała,
usługi solariów i salonów oferujących zabiegi brązujące, usługi saun,
usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, wstrzykiwalne
kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, usługi w zakresie
kuracji odchudzających, usługi zabiegów na cellulit, usługi lecznicze
w zakresie polepszania krążenia, usługi lecznicze związane z odrastaniem włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera,
kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, usługi wizażystów,
udostępnianie wanien do gorących kąpieli, udostępnianie obiektów
i sprzętu: toaletowego, saun, salarium, udostępnianie łaźni publicznych i łaźni tureckich, udzielanie informacji na temat łaźni tureckich
lub łaźni publicznych, wypożyczanie instalacji sanitarnych, wypożyczanie maszyn i urządzeń do użytku w salonach piękności.
(111) 295070
(151) 2017 02 27

(220) 2016 07 13
(441) 2016 11 07

(210) 459083
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(732) AG FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Międzyrzecze Górne, PL.
(540) SNACK2GO
(540)

(531) 05.03.13, 05.03.15, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 29 owoce kandyzowane, owoce lukrowane, owoce puszkowane, chipsy owocowe, skórki owocowe, chrupki ziemniaczane,
daktyle, wiórki kokosowe, orzechy preparowane, orzeszki ziemne
przetworzone, orzeszki arachidowe przetworzone, rodzynki, bakalie, 30 wyroby piekarnicze, paluszki (produkty zbożowe), precelki
(produkty zbożowe), pałeczki (produkty zbożowe), krakersy, batony,
batoniki, chrupki, chrupki kukurydziane, ciastka, chipsy (produkty
zbożowe), biszkopty, słodycze, ciasta, cukierki, herbatniki, czekolada,
kakao, makarony, kuskus, kluski, lody, muesli, naleśniki, płatki owsiane, płatki kukurydziane, spaghetti, suchary, popcorn, przekąski zbożowe, przekąski ryżowe, żywność na bazie mąki, 32 woda mineralna
gazowana, woda mineralna niegazowana, wody mineralne smakowe, woda sodowa, napoje bezalkoholowe, napoje mineralne, napoje
gazowane, napoje izotoniczne, lemoniada, soki, soki owocowe, soki
warzywne, soki owocowo-warzywne, nektary owocowe, syropy
do napojów, 35 reklama, wynajem automatycznych dystrybutorów,
badania marketingowe, oferowanie w mediach produktów spożywczych dla detalicznego handlu, powielanie dokumentów, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń
reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary
i usługi dla osób trzecich, informacja handlowa oraz udzielanie porad
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], organizacja wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.
(111) 295071
(220) 2016 07 15
(210) 459161
(151) 2017 01 25
(441) 2016 09 26
(732) ENERGIA NOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) livtron
(510), (511) 7 silniki elektryczne, transformatory ciśnienia, prądnice,
automaty sprzedające, 9 podzespoły elektroniczne, elektroniczne
systemy kontrolne, obwody drukowane, przyrządy pomiarowe, elementy i układy sterowania, komputery, części do komputerów, podzespoły jako osprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne, programy komputerowe, gry komputerowe, magnetyczne i cyfrowe nośniki
danych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny
liczące, urządzenia do przetwarzania danych, sprzęt telekomunikacyjny, automatyczne urządzenia kontroli dostępu, urządzenia
do automatycznej dystrybucji elektryczności, automatyczne tablice
rozdzielcze, automatyczne przełączniki czasowe, układy scalone, chipy, tranzystory, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, urządzenia do zdalnego sterowania, łączniki
elektryczne, mikroprocesory, przekaźniki i przełączniki elektryczne,
urządzenia do monitorowania, transformatory, 42 usługi w zakresie montażu, instalowania, konserwacji i napraw oprogramowania,
usługi projektowe, szczególnie w zakresie urządzeń elektronicznych,
inteligentnych instalacji, systemów bezpieczeństwa, systemów
dźwięku, usługi inżynierskie, doradztwo techniczne w zakresie kompletacji, instalowania oraz wdrażania systemów komputerowych,
urządzeń elektronicznych oraz automatyki budynku, opracowywanie programów komputerowych i baz danych.
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(111) 295072
(220) 2016 07 19
(210) 459262
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 24
(732) CREATON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz, PL.
(540) CREATON SZTUKA KREOWANIA DACHU
(540)

(531) 26.04.05, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 6 armatura do przewodów metalowa, bramy metalowe,
drzwi metalowe, blacha, boazeria metalowa, drut metalowy, pręty,
kształtowniki, drut zbrojeniowy, dachówki metalowe, pokrycia dachów metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, panele
i kasetony dla budownictwa, rynny metalowe, konstrukcje metalowe
dla budownictwa, maszty i słupy metalowe, sufity metalowe, okna
metalowe, drobnica żelazna, liny metalowe, okucia budowlane metalowe, okucia metalowe do mebli, kable metalowe, łaty metalowe,
osprzęt metalowy do elementów budowlanych z ceramiki i z tworzywa sztucznego, przewody nieelektryczne i przewody drutowe z metali
nieszlachetnych, przewody instalacyjne rozgałęźne metalowe, przewody wodociągowe metalowe, przewody do drenażu metalowe, rury
i rurki metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, taśmy żelazne, wyroby
ślusarskie, zbrojenia betonu metalowe, podłogi metalowe, 19 azbestocement, beton, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, cement, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe,
płyty cementowe, cegły, drewno budowlane, drewno na profile, drewno obrobione, budowlane konstrukcje niemetalowe, budowlane płyty
niemetalowe, nadproża niemetalowe, dachówki niemetalowe, gips,
glina, glina do wyrabiania: cegieł, dachówek, kafli, glina garncarska,
gonty, granit, gzymsy niemetalowe, kamień, kamień budowlany, kafle,
krokwie dachowe, materiały ognioodporne niemetalowe, mozaika dla
budownictwa, obudowy kominowe, płatwy (dachówki), płyty faliste,
włókno cementowe, pokrycia ścian niemetalowe, płyty konstrukcyjne niemetalowe, płyty niemetalowe, pokrycia dachów drenażowe
niemetalowe, rury spustowe niemetalowe, rynny, rynny dachowe
niemetalowe, sklejka, surowiec ceramiczny, szamota, szkło budowlane, zaczyn cementowy, zaprawy budowlane, zbrojenia niemetalowe
dla budownictwa, dachówki cementowe, pokrycia dachów niemetalowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie
działalności gospodarczej (doradztwo dotyczące-), doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, badanie rynku, badania marketingowe, promocja sprzedaży, wystawy handlowe, agencje
reklamowe, promocja sprzedaży dotycząca zakładów dacharskich, organizowanie losowania nagród i konkursów, agencje informacji handlowej, handel detaliczny materiałami budowlanymi, instalacjami fotowoltaicznymi i materiałami uszczelniającymi, tworzenie projektów
do celów reklamowych, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, także
za pośrednictwem Internetu takich towarów jak: dachówki metalowe,
pokrycia dachów metalowe, rynny metalowe, konstrukcje metalowe
dla budownictwa, blacha, budowlane materiały metalowe, materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane
w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, dachówki niemetalowe, pokrycia dachów niemetalowe, 37 usługi budowlane, usługi przedsiębiorstw specjalizujących się w zakresie
budownictwa, naprawy, usługi instalacyjne, usługi budowlano-remontowe w zakresie: budynków, robót wykończeniowych, suchej zabudowy wnętrz, montażu stolarki budowlanej, robót posadzkarskich,
lakierowanie, malowanie, instalatorstwo hydrauliczne, ogrzewcze lub
dekarstwo, budowa domów, pawilonów i sklepów targowych, nadzór
budowlany, informacja budowlana, instalowanie drzwi i okien, budownictwo mieszkaniowe, hotelowe i przemysłowe, budowa i naprawa
magazynów, rozbiórka budynków, układanie nawierzchni drogowych,
usługi w zakresie wiercenia studni, usługi zabezpieczania budynków
przed wilgocią, izolowanie budynków, usługi instalacyjne, w tym usługi w zakresie instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych, usługi
pomocnicze w budownictwie, instalacja i naprawy maszyn, wynajem
sprzętu budowlanego, wszelkie naprawy, które nie prowadzą do przeróbki materiałów w zakresie budownictwa.
(111) 295073
(151) 2017 02 22

(220) 2016 07 19
(441) 2016 11 07

(210) 459276
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(732) BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI, Levent Istanbul, TR.
(540) KINESIS Solid Tyres
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 12 lądowe pojazdy silnikowe, motocykle, motorowery,
silniki i motory do pojazdów lądowych, sprzęgła do pojazdów lądowych, przekładnie, pasy napędowe i łańcuchy do przekładni do pojazdów lądowych, zębate przekładnie do pojazdów lądowych, hamulce,
tarcze hamulcowe i okładziny hamulcowe do pojazdów lądowych,
karoserie do pojazdów, maski samochodowe, resory do pojazdów,
amortyzatory do samochodów, skrzynki przekładniowe do pojazdów
lądowych, kierownice do pojazdów, kołpaki do kół pojazdów, rowery
i ramy rowerowe, kierownice i błotniki rowerowe, nadwozia pojazdów,
skrzynie ładunkowe wywrotkowe do ciężarówek, przyczepy do traktorów, nadwozia chłodnie do pojazdów lądowych, drągi holownicze
do pojazdów, siedzenia do pojazdów, zagłówki do siedzeń do pojazdów, foteliki samochodowe dla dzieci do pojazdów, pokrowce na siedzenia do pojazdów, ukształtowane pokrowce do pojazdów, osłony
przeciwsłoneczne do pojazdów, kierunkowskazy i ramiona do kierunkowskazów do pojazdów, wycieraczki do szyby przedniej oraz ramiona wycieraczek do pojazdów, dętki i opony do kół do pojazdów, opony
bezdętkowe, zestawy do naprawy opon składające się z łatek na opony oraz zaworów do pojazdów, okna do pojazdów, okna bezpieczeństwa do pojazdów, lusterka wsteczne i lusterka boczne do pojazdów,
łańcuchy przeciwpoślizgowe do pojazdów, bagażniki dachowe do pojazdów, bagażniki samochodowe na rower i narty, siodełka rowerowe
lub motocyklowe, pompki do pojazdów do nadmuchiwania opon,
alarmy przeciwwłamaniowe do pojazdów, klaksony do pojazdów,
pasy bezpieczeństwa do siedzeń do pojazdów, poduszki powietrzne
jako urządzenia bezpieczeństwa do samochodów, wózki dziecięce, fotele na kółkach, wózki spacerówki, wózki napędzane siłą ludzką, wózki
sklepowe, wózki napędzane siłą ludzką z jednym kołem lub z wieloma
kołami, wózki na zakupy, wózki do supermarketów, wózki transportowe, pojazdy szynowe, lokomotywy, pociągi, tramwaje, wozy, kolejki
linowo terenowe, wyciągi krzesełkowe, pojazdy do poruszania się droga wodną i ich części inne niż silniki i motory, pojazdy do poruszania
się drogą powietrzną i ich części inne niż silniki i motory.
(111) 295074
(220) 2016 07 20
(210) 459322
(151) 2017 02 08
(441) 2016 09 26
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) Bielenda NEURO RETINOL
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonalne, kosmetyki do stylizacji włosów.
(111) 295075
(220) 2016 07 20
(151) 2017 02 13
(441) 2016 10 24
(732) DEGA SPÓŁKA AKCYJNA, Karnieszewice, PL.
(540) dega
(540)

(210) 459334

Kolor znaku: beżowy, biały, czerwony, brązowy, ciemnoczerwony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15
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(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, ryby, owoce morza i mięczaki, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony spożywcze
na bazie orzechów, preparaty do produkcji bulionu, bulion wołowy,
bulion z cielęciny, buliony, buliony gotowe, burgery sojowe, burgery
warzywne, burgery z tofu, błyskawiczne zupy miso, caponata duszone warzywa, chile relleno, chili con carne jako chili z mięsem, chili con
queso, chipsy bananowe, chipsy sojowe, chipsy warzywne, chipsy
z juki, chipsy ziemniaczane, chipsy ziemniaczane w formie paluszków, chop suey, chowder jako zupa rybna, dal jako indyjskie danie
z roślin strączkowych, danie gotowe, składające się głównie z pasty
sojowej i tofu w gęstym sosie jako cheonggukjang-jjigae, danie gotowe, w skład którego wchodzi przede wszystkim krótko smażona
na dużym ogniu wołowina i fermentowany sos sojowy jako sogalbi,
danie gotowe, w skład którego wchodzi przede wszystkim krótko
smażone na dużym ogniu mięso z kurczaka i pasta ze sfermentowanych ostrych papryczek jako dak-galbi, danie gotowe, w skład którego wchodzi przede wszystkim kurczak i żeń-szeń jako samgyetang,
danie gotowe, w skład którego wchodzi przede wszystkim pasta sojowa i tofu jako doenjang-jjigae, danie gotowe, w skład którego
wchodzą przede wszystkim fermentowane warzywa, wieprzowina
i tofu jako kimchi-jjigae, desery jogurtowe, desery na bazie sztucznego mleka, desery owocowe, desery wykonane z produktów mlecznych, dipy, dipy na bazie produktów mlecznych, dolma jako faszerowane warzywa, ekstrakty do zup, ekstrakty o smaku pieczeni
wołowej, falafel, frytki ziemniaczane, galaretki rybne, gnocchi na bazie ziemniaków, gotowane na parze kotleciki z rozdrobnionej ryby
i jamsów jako hampen, gotowane na parze lub opiekane kotleciki
z pasty rybnej jako kamaboko, gotowe dania składające się głównie
z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu jako oden,
gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe dania z mięsa,
gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie
z drobiu, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub
głównie z dziczyzny, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki składające się głównie
z dziczyzny, gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza,
gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, gotowe
posiłki z drobiu w których drób jest głównym składnikiem, gotowe
posiłki z mięsa (mięso jako główny składnik), gotowe posiłki zawierające głównie boczek, gotowe posiłki zawierające głównie jajka, gotowe posiłki zawierające głównie kurczaka, gotowy gulasz z curry, gulasz błyskawiczny, gulasz wołowy, gulasze, jabłka duszone, jadalne
gniazda ptaków, jaja po szkocku, jogurty kremowe, kiełbaski rybne,
kiełbaski w cieście, kiełbaski wegetariańskie, kimchi z pokrojonej
w kostkę rzodkwi jako kkakdugi, klopsiki drobiowe, knedle ziemniaczane, koncentraty rosołowe, koncentraty zup, konserwowa wieprzowina z fasolą, kostki bulionowe, kostki do zup, kotlety rybne,
krakersy rybne, krewetki w cieście kokosowym, krokiety, krokiety
rybne, krokiety z kurczaka, krążki z cebuli, mieszanka bombaj jako
indyjska przekąska, mieszanki do sporządzania wywarów rosołowych, mieszanki do zup, mięso gotowane w sosie sojowym jako mięso tsukudani, mortadela bolońska, mrożone frytki, mrożone gotowane ryby, mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw,
mrożone pakowane przystawki składające się głównie z owoców
morza, nadziewane roladki z kapusty, nadziewane skórki z ziemniaków, oliwki nadziewane czerwoną papryką, oliwki nadziewane czerwoną papryką i migdałami, oliwki nadziewane migdałami, oliwki nadziewane pesto w oleju słonecznikowym, oliwki nadziewane serem
feta w oleju słonecznikowym, omlety, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy prażone, orzechy preparowane, orzechy solone, orzechy
z przyprawami, owoce w polewie cukrowej na patyku, panierowane
i smażone papryczki jalapeno, pasta z cukinii, pasta z oberżyny, pasty
do zup, pieczone kasztany, pikantny rosół wołowy jako yukgaejang,
placki smażone, placki ziemniaczane, posiłki chłodzone przygotowane z ryb, posiłki gotowane składające się głównie z ryb, potrawy mięsne gotowane, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie soi, płatki
ziemniaczane, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw,
przekąski na bazie warzyw strączkowych, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski ziemniaczane, przetwory do zup jarzynowych,
przygotowane ślimaki, przystawki mrożone składające się głównie
z kurczaka, przystawki mrożone składające się głównie z owoców
morza, przystawki na bazie warzyw, puddingi na bazie mleka, pulpety, pulpety jako żywność, purée ziemniaczane, pyłki kwiatowe jako
żywność, quenelle jako pulpety, rabarbar w syropie, rosti jako placki
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ziemniaczane z grubo startych ziemniaków, rosół jako zupa, rosół
na bazie kości wołowych jako seolleongtang, ryba z frytkami, ryby
w oliwie z oliwek, sałatka cezar, sałatka z kurczaka, sałatka ziemniaczana, sałatki gotowe, sałatki podawane na przystawkę, sałatki z roślin strączkowych, schłodzone desery mleczne, siekana wołowina
peklowana, skwarki, skwarki wieprzowe w formie prażynek, smażone ziemniaki jako placki ziemniaczane, soja przetworzona, sok z małży, suszona wołowina w paskach, słodkie nadzienia z owoców, tofu,
tzatziki, warzywa w słoikach, white pudding jako rodzaj kaszanki bez
krwi, wstępnie ugotowana zupa, wstępnie ugotowana zupa miso,
wywar rybny, wywar z kurczaka, wywar z warzyw, wywar, bulion, zagęszczone sosy pomidorowe, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z dziczyzny, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z owoców morza, zapiekanka mięsno-ziemniaczana
jako shepherd’s pie, zapiekanki jako żywność, ziemniaki smażone
w cieście, zupa gumbo, zupa z kulkami z macy, zupy, zupy jako składniki do sporządzania, zupy bisque, zupy błyskawiczne, zupy w proszku,
zupy w puszkach, żywność chłodzona składająca się głównie z ryb, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, dżemy, dżemy
i marmolady owocowe, galareta, galaretki, galaretki z warzyw, galarety
mięsne, guacamole, hummus jako pasta z ciecierzycy, klej rybi spożywczy, jagody, konserwowane, koncentraty pomidorowe jako purée, konserwowana głożyna pospolita, krem cytrynowy, marmolada,
marmolady owocowe, masło arachidowe, masło kakaowe, masło
migdałowe, masło z orzechów, masło z orzechów nerkowca, nadzienie bakaliowe jako owoce konserwowane, owoce gotowane, pasta
z guawy, pasta z oliwek, warzywne pasty do smarowania, truskawki
konserwowane, tapenady jako pasty z oliwek, kaparów i oliwy, tahini
jako pasta z ziarna sezamowego, surówka z szatkowanej białej kapusty, marchwi i majonezu jako coleslaw, sos żurawinowy jako kompot,
przecier pomidorowy, przecier jabłkowy, polewy orzechowe, pasztet
warzywny, pasty warzywne, pasty przyrządzone z orzechów, pasty
do smarowania na bazie warzyw, pasty na bazie czosnku do smarowania, pasta z owoców, pasta z orzechów laskowych, pasty rybne
i z owoców morza, anchois, ciasto z krabem, dorady jako czerwone
lucjany, nieżywe, dorsze nieżywe, filety anchois, filety rybne, filety
z wędzonego śledzia, gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, gładzica, nieżywa, homary, nieżywe, ikra jeżowca sfermentowana w soli, ikra rybia do celów spożywczych, ikra rybia przetworzona, ikra z pstrąga morskiego do celów spożywczych, ikra
z łososia morskiego do celów spożywczych, jaja ślimacze jadalne, jeżowce nieżywe, karasie pospolite, nieżywe, karp nieżywy, kawior,
kałamarnica przetworzona, konserwowane produkty rybne w słoikach, konserwowe owoce morza, konserwy rybne, łosoś, nieżywy,
omułki jadalne nieżywe, łosoś nieżywy, okonie, nieżywe, okonie
morskie nieżywe, nieżywe mięczaki, nieżywe małże, mączka rybna
do spożycia przez ludzi, mrożone produkty rybne, mrożone małże,
mrożone gotowane ryby, mieczniki, nieżywe, małże jadalne o krótkim syfonie nieżywe, małże arkowate nieżywe, małże nieżywe, małże
mięczaki nieżywe, langusty, nieżywe, langusty, krokiety z łososia,
krewetki różowe nieżywe, krewetki obrane, krewetki nieżywe, kraby
nieżywe, krab marynowany w sosie sojowym jako ganjang-gejang,
krab, ryba ugotowana i suszona, quenelle jako pulpety rybne, raki,
nieżywe, płaty suszonych alg nori jako hoshi-nori, płatki suszonej
ryby jako kezuri-bushi, płatki tuńczyka bonito gotowane, wędzone
i następnie suszone jako katsuo-bushi, pulpety rybne, pstrągi, nieżywe, przystawki gotowe do spożycia, składające się przede wszystkim
z owoców morza, przygotowane ślimaki, przetworzone owoce morza, przeciery rybne, produkty z przetworzonej ryby do spożycia dla
ludzi, produkty z owoców morza, potrawy rybne, poczwarki jedwabnika jadalne, pasta z ikry kraba, pasta rybna, paluszki rybne, ośmiornice nieżywe, owoce morza ugotowane w sosie sojowym jako tsukudani, owoce morza nieżywe, ostrygi, nieżywe, ostrygi nieżywe,
spożywcze, opiekane kotleciki z pasty rybnej w kształcie rurek jako
chikuwa, ślimaki konserwowe, ślimaki gotowane, ślimaki do spożycia
przez ludzi, ślimaki, śledzie, nieżywe, śledzie nieżywe, suszone duże
krewetki, suszona ikra śledzia, strzykwy nieżywe, steki z ryb, solone
i fermentowane owoce morza jako jeotgal, skorupiaki, nieżywe, sałatka z ikrą ryb cefalowatych, sardynki, nieżywe, sardynki nieżywe,
ryby wędzone, ryby suszone, ryby solone, ryby przetworzone, ryby
prażmowate, nieżywe, ryby mrożone, ryby marynowane, ryby konserwowane, ryby Aju nieżywe, ryby, żółwie o miękkich skorupach
nieżywe, żywność przygotowywana z ryb, węgorze, nieżywe, wędzony łosoś, wieloryby nieżywe, uchowce nieżywe, tuńczyk, nieżywy, tuńczyk nieżywy, tuńczyk konserwowany, tołpygi białe, nieżywe,
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sztuczna ikra rybia, suszone kalmary, pasty rybne, pasty z owoców
morza, pasty z ryb wędzonych, ryby w galarecie, ryby w sosie greckim, konserwy warzywne, pasta jajeczna, 30 ananasy w cieście, bagietki z nadzieniem, banany w cieście, baozi jako nadziewane kluski
gotowane na parze, batony gotowe do spożycia na bazie czekolady,
brioszki jako drożdżowe bułeczki, burrito, bułeczki gotowane na parze nadziewane mięsem mielonym jako niku-manjuh, bułeczki z dżemem fasolowym, bułki nadziewane, calzone jako rodzaj pizzy
w kształcie pieroga, chalupa jako meksykańskie placuszki, cheeseburgery, chimichanga jako rodzaj burrito, chipsy jako produkty zbożowe, chipsy kukurydziane, chipsy kukurydziane o smaku warzyw,
chipsy kukurydziane o smaku wodorostów, chipsy taco, chipsy tortilla, chińskie pierożki gotowane na parze shumai, chińskie pierożki nadziewane jako gyoza, gotowane, chow mein jako chiński smażony
makaron, chow mein jako dania na bazie makaronu, chrupki kukurydziane, empanada jako nadziewany pieróg, dziczyzna w cieście, drób
w cieście, dmuchane kuleczki serowe jako przekąski kukurydziane,
dania na bazie ryżu, czipsy wonton, czipsy na bazie zbóż, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, ciasto z przyprawionymi owocami, ciasto na bazie jaj, ciasto kruche z szynką, ciastka
z prosa, ciastka ryżowe [jako senbei, ciastka owsiane, ciasteczka ryżowe, ciasteczka cebulowe, ciasta zawierające mięso, ciasta mrożone
nadziewane mięsem i warzywami, ciasta jako słodkie lub słone,
chrupki zbożowe, chrupki z pełnego ziarna pszenicy, chrupki serowe
jako przekąski, chrupki ryżowe w kształcie kulek jako arare, chrupki
ryżowe, chrupki kukurydziane o smaku sera, kanapki z frankfurterkami, kanapki z filetem z ryby, kanapki tostowe opiekane, kanapki, kanapka z parówką jako hot dog, jiaozi jako pierogi nadziewane, hamburgery w bułkach, hot dogi gotowe, hamburgery gotowane
i w bułkach, gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, gotowe produkty spożywcze w postaci
sosów, gotowe potrawy zawierające głównie ryż, gotowe potrawy
zawierające głównie makaron, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe posiłki w formie pizzy, gotowe pizze, gotowe do spożycia solone przekąski z mąki kukurydzianej
formowane przez wyciskanie, gotowe dania z ryżu, gotowa solona
żywność przyrządzona z mąki ziemniaczanej, gorąca kiełbaska i keczup w rozciętych bułkach, gimbap jako koreańskie danie z ryżu, galareta gryczana jako memilmuk, fajitas jako grillowane mięso podawane na pszennej lub kukurydzianej tortilli, enchilada (jako
kukurydziana tortilla z mięsem i przyprawiona ostrą papryką, kukurydza prażona pokryta karmelem, kukurydza prażona jako popcorn,
kukurydza palona, krótko smażony makaron z warzywami japchae,
krokiety po chińsku, krakersy z preparatów zbożowych, krakersy ryżowe, krakersy o smaku ziołowym, krakersy o smaku warzyw, krakersy o smaku sera, krakersy o smaku przypraw, krakersy o smaku mięsnym, krakersy nadziewane serem, krakersy krewetkowe, koreczki,
kanapeczki, koreańska zupa makaronowa jako sujebi, klejące się ciasteczka ryżowe jako chapsalttock, kleiste ucierane ciasto ryżowe powlekane fasolą w proszku jako injeolmi, kleik ryżowo-dyniowy jako
hobak-juk, kandyzowany popcorn, kanapki zawierające mieloną wołowinę, kanapki zawierające sałatę, kanapki zawierające kurczaka,
kanapki z rybą, kanapki z mięsem, pizza, pierożki z krewetkami, pierożki ryżowe przybrane dżemem ze słodkiej fasoli jako ankoro, pierożki ravioli, paszteciki z wieprzowiny, paszteciki z kiełbaskami, owoce pod kruszonką, opiekane ziarna kukurydzy, opiekane kanapki
z serem i z szynką, okonomiyaki jako japońskie wytrawne naleśniki,
naleśniki cienkie, naleśniki, naleśnik z zieloną cebulą jako pajeon, nachos, mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, mrożone
produkty z ciasta nadziewane mięsem, mięso zapiekane w cieście,
mięso z warzywami w cieście jako pot pie, mięso w cieście gotowe,
miękkie precle, makarony zawierające nadzienia, makaron z serem,
lasagne, kukurydza smażona, kukurydza prażona w kuchence mikrofalowej, przekąski wykonane z kukurydzy, przekąski składające się
z produktów zbożowych, przekąski składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski składające się głównie z chleba, przekąski sezamowe, przekąski przyrządzone z mąki ziemniaczanej, przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie tortilli, przekąski na bazie
ryżu, precelki, potrawy z makaronu, potrawy składające się głównie
z ryżu, potrawy gotowe zawierające makaron, potrawy gotowe
na bazie makaronu, posiłki składające się głównie z makaronów, popcorn smakowy, popcorn powlekany karmelem z karmelizowanymi
orzechami, placki z nadzieniem z warzyw, placki z kimchi jako kimchijeon, placki z fasoli mung jako bindaetteok, placki, pizze schłodzone, pizze konserwowane, pizze mrożone, pizze gotowe, ryżowe
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pierożki, ryż z warzywami i wołowiną jako bibimbap, ryż smażony
po chińsku, ryba w cieście, risotto, ravioli gotowe, ramen jako japońskie danie na bazie makaronu, quiche, quesadilla jako tortilla z masy
kukurydzianej z serem, puszkowana żywność zawierająca makaron,
przetworzona kukurydza do prażenia, przekąski zbożowe o smaku
sera, przekąski z kukurydzy w formie kół, przekąski z kukurydzy
w formie ciasta francuskiego, przekąski z kukurydzy, przekąski z ekstrudowanej pszenicy, przekąski wytwarzane z muesli, przekąski wykonane ze sproszkowanych sucharów, przekąski wykonane ze skrobi
zbożowej, przekąski wykonane z pszenicy, przekąski wykonane
z mąki sojowej, przekąski wykonane z mąki zbożowej, przekąski wykonane z mąki ryżowej, przekąski wykonane z mąki razowej, przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, świeże placki jako ciasta, świeże
parówki w cieście, świeża pizza, tosty francuskie, tostowe opiekane
kanapki z serem, tortille, tarty solone, tamales, tacos danie meksykańskie, tabule jako sałatka z kuskus, słodki ryż z orzechami i owocami głożyny jako yaksik, sushi, surowe pizze, suche i płynne potrawy
gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, spody
z ciasta do pizzy, spody do pizzy, spaghetti w sosie pomidorowym
w puszce, spaghetti i klopsy, solone wyroby piekarnicze, smażone
ciastka ryżowe jako topokki, sałatka z makaronu typu rurki, sałatka
z makaronem, sałatka ryżowa, samosy, sajgonki, zawijana kanapka
typu wrap, zapiekanki w cieście z dziczyzny i drobiu, wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, wyroby
piekarnicze składające się z warzyw i drobiu, wyroby piekarnicze
składające się z warzyw i mięsa, wstępnie upieczone spody na pizze,
wontons jako rodzaj chińskich pierożków, warzywa w cieście, wafle
ryżowe, tradycyjne koreańskie ciasto ryżowe jako injeolmi, sól, przyprawy i dodatki smakowe, pikantne sosy, czatnej i pasty, sosy, sosy
pikantne, gotowe sosy, sosy sałatkowe, sosy jako przyprawy, sosy sałatkowe do żywności jako sosy.

(111) 295076
(220) 2016 07 20
(210) 459339
(151) 2017 02 21
(441) 2016 10 24
(732) FUNDACJA RADIA ZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) fundacja radia zet
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne nagrane, 16 wydawnictwa papierowe, materiały reklamowe, ulotki informacyjne, plakaty, książki,
albumy, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, sprzęt
sportowy, 35 usługi sprzedaży gier, zabawek, sprzętu sportowego,
książek, pomocy naukowych, przyborów szkolnych w wyspecjalizowanych sklepach, na targach, wystawach, imprezach promocyjnych,
usługi sprzedaży detalicznej gier, zabawek, sprzętu sportowego, książek, pomocy naukowych, przyborów szkolnych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, 36 usługi w zakresie zbiórki funduszy
na cele dobroczynne i organizacji zbiórek funduszy na cele dobroczynne, prowadzenie zbiórek funduszy celowych na rzecz niepełnosprawnych, zbieranie środków finansowych z przeznaczeniem
na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i innych artykułów do realizacji
potrzeb życia codziennego niepełnosprawnych, usługi zbiórki funduszy na rzecz prowadzenia akcji szkoleniowych i informacyjnych, fundowanie stypendiów, organizowanie i gromadzenie funduszy na cele
dobroczynne, organizowanie i gromadzenie funduszy na cele opieki
medycznej i poprawianie jakości usług medycznych pozyskiwanie
i podział środków finansowych na wspieranie osób wymagających
pomocy, sponsorowanie i finansowanie leczenia rehabilitacyjnego,
usługi zbiórki funduszy na rzecz prowadzenia akcji szkoleniowych i informacyjnych, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 41 organizowanie loterii na cele dobroczynne, organizowanie imprez i atrakcji kulturalnych,
rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych,
organizowanie pokazów, gier wystaw tematycznych, pokazów plenerowych, usługi w zakresie gier losowych, organizowanie warsztatów
i szkoleń, warsztaty w celach kulturalnych, warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych, edukacja, 42 prowadzenie działalności charytatywnej, niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, bezdomnym, chorym i matkom samotnie wychowującym
dzieci ,organizowanie akcji charytatywnych, inicjatywy prorodzinne,
44 usługi fizjoterapii, usługi fizykoterapii, usługi hospicjum, pomoc
medyczna, placówki rekonwalescencji w warunkach domowych lub
sanatoryjnych, oddziały pobytu dziennego, porady w zakresie farmakologii, porady psychologiczne, porady w zakresie opieki paliatywnej,
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usługi medyczne, usługi w zakresie opieki paliatywnej, usługi rehabilitacyjne, wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego,
45 usługi pomocy społecznej świadczone przez osoby trzecie na rzecz
podopiecznych w zakresie pozyskiwania i gromadzenia materialnych
i rzeczowych darowizn, usługi charytatywne mianowicie dostarczanie
odzieży i obuwia osobom potrzebującym.

(111) 295077
(220) 2016 07 21
(210) 459365
(151) 2017 02 16
(441) 2016 10 10
(732) MŁODZIANOWSKI LESZEK ZBÓJNICKI SZLAK, Żywiec, PL.
(540) ZBÓJNIKOLANDIA
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, brązowy, żółty, biały, zielony,
różowy, jasnopomarańczowy
(531) 05.03.11, 05.01.16, 02.05.04, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 37 znakowanie i wytyczanie szlaków turystycznych,
39 usługi biur i agencji turystycznych, wycieczki-organizowanie i rezerwowanie miejsc, wynajmowanie koni, wypożyczanie pojazdów
i sprzętu pływającego, zwiedzanie turystyczne, transport samochodowy, przewóz turystów autokarami, 43 rezerwowanie i wynajmowanie miejsc noclegowych w pensjonatach, domach turystycznych,
hotelach, kwaterach agroturystycznych, kempingach i polach namiotowych, w tym za pośrednictwem osób trzecich, przygotowywanie
dań w barach, restauracjach, kawiarniach, stołówkach oraz ich dostawa, wypożyczanie namiotów i sprzętu kempingowego, eksploatacja
terenów kempingowych, organizowanie obozów wakacyjnych.
(111) 295078
(220) 2016 07 21
(210) 459382
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) EXELTIS HEALTHCARE S.L., Madryt, ES.
(540) GINORING
(510), (511) 5 chemiczne środki antykoncepcyjne, 10 pierścienie dopochwowe, przyrządy antykoncepcyjne.
(111) 295079
(220) 2016 07 21
(210) 459397
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 12
(732) ZEXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sulejówek, PL.
(540) ZeXt
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 bezpieczniki elektryczne, przewody elektryczne, transformatory elektryczne, wyłączniki elektryczne, złącza do przewodów elektrycznych, przełączniki czasowe, przekaźniki elektryczne,
11 urządzenia i instalacje do oświetlenia, oświetlenie sufitowe, lampy oświetleniowe, żarówki oświetleniowe, żarniki do lamp elektrycznych, 17 taśma izolacyjna.
(111) 295080
(220) 2016 07 22
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) mBank mFundusz Obligacji
(540)

(210) 459416

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny, żółty, ciemnoczerwony,
niebieski, zielony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.09
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(510), (511) 36 usługi finansowe, doradztwo i informacje w sprawach
finansowych, emisja i obsługa papierów wartościowych, zarządzanie
papierami wartościowymi i funduszami inwestycyjnymi, tworzenie
funduszy, pośrednictwo giełdowe, nabywanie akcji i praw z akcji, nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, zarządzanie środkami finansowymi, udostępnianie produktów funduszy inwestycyjnych
za pośrednictwem internetu, zarządzanie środkami finansowymi
poprzez: łącza telefoniczne, mobilne łącza telefoniczne, satelitarne
i komputerowe, 38 łączność poprzez terminale komputerowe.

(111) 295081
(220) 2016 07 22
(151) 2017 01 31
(441) 2016 09 26
(732) JARZĘCZKA BARTOSZ, Solec Kujawski, PL.
(540) Dumny z pochodzenia
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 459418

(111) 295082
(220) 2016 07 22
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) LLC HigeniX, Liepaja, LV.
(540) MADITOL
(540)

(210) 459428

Kolor znaku: biały, jasnozielony, zielony, jasnoniebieski, niebieski
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 wata do celów kosmetycznych, kosmetyki do makijażu,
perfumy, jonony jako wyroby perfumeryjne, ołówki kosmetyczne, kleje do stosowania ze sztucznymi włosami, barwniki kosmetyczne, kremy kosmetyczne, kremy do wybielania skóry, pasty do skóry, lakiery
do paznokci, lotiony do włosów, olejki do perfum i produktów zapachowych, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów toaletowych,
cytrusowe olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, cytrynowe olejki eteryczne, olejki eteryczne, mydła, mydła dezynfekcyjne, mydła dezodoryzujące, mydła do wybielania tkanin, mydła toaletowe w kostce, mydła lecznicze, mydła migdałowe, zestawy kosmetyków,
szminki, kąpielowe preparaty kosmetyczne, preparaty do układania
włosów, środki do usuwania farby, preparaty do usuwania lakieru, preparaty do pielęgnacji paznokci, puder do makijażu, sztuczne rzęsy,
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, kosmetyki do brwi,
preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne do rzęs, kosmetyki,
mydła perspiracyjne do stóp, antyperspiranty, jako produkty toaletowe, talk do celów toaletowych, szampony, błyszczyki do ust, wazelina
do celów kosmetycznych, woda toaletowa, żele do wybielania zębów,
lakiery do włosów, lotiony do celów kosmetycznych, 5 wilgotne chusteczki do pielęgnacji higienicznej obłożnie chorych pacjentów, wata
antyseptyczna, wata higroskopijna, materiał opatrunkowy do celów
medycznych, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe chirurgiczne, środki na odciski, podpaski higieniczne, chusteczki nasączone płynami leczniczymi, środki lecznicze przeciw poceniu się, gąbka do ran,
woda morska do kąpieli leczniczych, wody mineralne do celów leczniczych, wody termalne, napoje dietetyczne do celów leczniczych,
wkładki do biustonoszy dla karmiących matek, pomady do celów medycznych, pielucho majtki dziecięce, pieluchy dziecięce, 10 pasy
brzuszne, pasy podbrzuszne, gorsety brzuszne, materace położnicze,
aparaty słuchowe, trąbki uszne ułatwiające słyszenie, klamry chirurgiczne, igły do celów medycznych, igły chirurgiczne, pesaria, urządzenie terapeutyczne z gorącym powietrzem, wibratory na gorące powietrze do celów medycznych, prześcieradła na łóżka dla chorych,
prześcieradła dla pacjentów niekontrolujących czynności fizjologicznych, katetery, urządzenia do karmienia piersią, rurki z radem do celów
medycznych, gryzaki pierścienne dla dzieci, bandaże podtrzymujące,
szyny do użytku chirurgicznego, bandaże elastyczne, pasy galwaniczne do celów medycznych, aparaty rentgenowskie do celów medycznych, baseny sanitarne, miski do celów medycznych, aparatura porodowa dla bydła, butelki do karmienia, noże chirurgiczne, skalpele, boty
do celów medycznych, sondy chirurgiczne, spluwaczki do celów medycznych, katgut, nosze dla pacjentów na kółkach, nosze do ambulansów, artykuły ortopedyczne, pasy przepuklinowe, wkładki z podparciem łuku stopy do obuwia, kaftany bezpieczeństwa, kaniule, rękawice
do celów medycznych, przybory do mycia wgłębień ciała, pasy do celów medycznych, pasy ciążowe, pasy ortopedyczne, fotele dentystycz-
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ne, kleszcze do kastracji, poduszki elektryczne do celów medycznych,
obuwie ortopedyczne, protezy zębów, gąbki chirurgiczne, aparaty
i instrumenty chirurgiczne, lekarskie torby na instrumenty, nici chirurgiczne, aparatura anestezjologiczna, nożyczki chirurgiczne, kompresy
termoelektryczne stosowane w chirurgii, zakraplacze do celów medycznych, nożyki do odcisków, aparaty do masażu estetycznego, kompresory, poduszki do celów medycznych, instrumenty chirurgiczne
do cięcia, inkubatory do celów medycznych, łyżki do podawania lekarstw, szczoteczki do czyszczenia języka, łyżeczki do czyszczenia
uszu, wiertła dentystyczne do cięcia, aparaty i instrumenty dentystyczne, sztyfty dentystyczne do sztucznych zębów, protezy dentystyczne, lancety, lusterka dentystyczne, ochraniacze na palce do celów
medycznych, strzykawki do wstrzyknięć, rurki drenażowe do celów
medycznych, worki na wodę do celów medycznych, ekrany radiologiczne do celów medycznych, elektrokardiografy, sondy do celów medycznych, pompy do celów medycznych, aparaty do badania krwi, fotele do celów medycznych lub dentystycznych, buteleczki
z kroplomierzem do celów medycznych, kleszcze, galwaniczne urządzenia terapeutyczne, rękawice do masażu, urządzenia do gastroskopii, worki na lód do celów medycznych, hemometry, łóżka wodne hydrostatyczne do celów medycznych, strzykawki do iniekcji podskórnej,
podkładki podbrzuszne, inhalatory, instrumenty do wstrzyknięć
do celów medycznych, poduszki przeciw bezsenności, aparaty i instrumenty urologiczne, insuflatory, przyrządy do wykonywania lewatywy
do celów medycznych, lampy ultrafioletowe do celów medycznych,
lasery do celów medycznych, urządzenia do ściągania pokarmu z piersi, lampy do celów medycznych, rozpylacze do celów medycznych,
baseny i kaczki sanitarne, sztuczne szczęki, maski anestezjologiczne,
urządzenia do masażu, aparaty i instrumenty medyczne, pojemniki
do aplikowania leków, futerały na instrumenty medyczne, sztuczne
kończyny, lusterka chirurgiczne, meble przystosowane do celów medycznych, przyrządy położnicze, pasy przepuklinowe pępkowe, oftalmometry, oftalmoskopy, aparaty do ochrony słuchu, sztuczna skóra
do celów chirurgicznych, nasadki do kul inwalidzkich, aplikatory pigułek, kondomy, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, lampy
kwarcowe do celów medycznych, aparaty i instalacje do wytwarzania
promieni rentgenowskich do celów medycznych, urządzenia radiologiczne do celów medycznych, urządzenia rentgenowskie do celów
medycznych, urządzenia do radioterapii, urządzenia do resuscytacji,
lampy rentgenowskie do celów medycznych, urządzenia do ochrony
przed promieniowaniem rentgenowskim do celów medycznych, respiratory do sztucznego oddychania, urządzenia do sztucznego oddychania, piły do celów chirurgicznych, sztuczne piersi, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, stetoskopy, smoczki dla dzieci,
wkładki na płaskostopie, urządzenia do leczenia głuchoty, bandaże
podtrzymujące, chirurgiczne materiały zszywające, stoły operacyjne,
trokary, sondy do cewki moczowej, strzykawki do cewki moczowej,
bańki lekarskie, aparaty i instrumenty weterynaryjne, wibratory łóżkowe, aparaty do masażu wibracyjnego, protezy oczu, rozpylacze aerozoli do celów medycznych, dmuchane poduszki do celów medycznych, dmuchane podkładki do celów medycznych, materace
nadmuchiwane do celów medycznych, strzykawki do celów medycznych, pończochy elastyczne do celów chirurgicznych, pończochy
przeciwżylakowe, kule inwalidzkie, zamknięcia do butelek do karmienia, smoczki do butelek do karmienia, wkładki ortopedyczne, prześcieradła sterylne chirurgiczne, łóżka przystosowane do celów medycznych, elektrody do celów medycznych, pasy elektryczne do celów
medycznych, urządzenia do ćwiczeń fizycznych do celów medycznych, inkubatory dla dzieci, szczotki do czyszczenia zagłębień ciała,
elektryczne aparaty dentystyczne, filtry promieni ultrafioletowych
do celów medycznych, urządzenia do fumigacji do celów medycznych, gorsety do celów medycznych, niechemiczne środki antykoncepcyjne, koce elektryczne do celów medycznych, sztuczne włosy,
bandaże ortopedyczne na kolana, soczewki jako protezy wewnątrzgałkowe do implantacji chirurgicznych, podkłady zapobiegające odleżynom, urządzenia do fizjoterapii, spirometry-aparatura medyczna,
termometry do celów medycznych, igły do akupunktury, odzież
do stosowania w salach operacyjnych, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, elektryczne instrumenty do akupunktury, stymulatory serca, urządzenia dźwigowe dla osób niepełnosprawnych, maski
dla personelu medycznego, opaski gipsowe do celów ortopedycznych, okrycia chirurgiczne, implanty chirurgiczne składające się
ze sztucznych materiałów, krzesła sedesowe, defibrylatory, urządzenia
do dializ, prowadniki do celów medycznych, urządzenia ortodontyczne, wyciągi do celów medycznych, pojemniki na odpady medyczne,
temblaki jako bandaże podtrzymujące, zestawy do irygacji, gumowe
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lalki jako akcesoria seksualne, aparaty do mikrodermabrazji, urządzenia medyczne do rehabilitacji, pulsometry, stenty, ochronne zatyczki
do uszu, naklejki termoczułe do użytku medycznego, balkoniki dla
osób niepełnosprawnych, tomografy medyczne, urządzenia do leczenia trądziku, grzebienie do usuwania wszy z włosów, laski-czwórnogi
do celów medycznych, sprzęt wspomagający poruszanie się do celów
medycznych, kamery endoskopowe do celów medycznych, urządzenia do monitorowania pracy serca, odzież kompresyjna, zabawki erotyczne, stymulatory mózgu, urządzenia do podawania lekarstw
wszczepiane pod skórę, biodegradowalne implanty do zespalania kości, szpatułki laryngologiczne do celów medycznych, aspiratory
do nosa, ochraniacze zębów do celów dentystycznych, kubeczki menstruacyjne, poduszeczki termiczne do udzielania pierwszej pomocy,
analizatory do celów medycznych.

(111) 295083
(220) 2016 07 22
(210) 459433
(151) 2017 02 13
(441) 2016 10 24
(732) PRAGA ELŻBIETA, Warszawa, PL.
(540) SERWIS JABŁEK
(510), (511) 37 naprawa komputerów, naprawa uszkodzonych komputerów, naprawa sprzętu komputerowego, instalowanie i naprawa
komputerów, konserwacja i naprawa sieci komputerowych, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, instalacja i naprawa sprzętu komputerowego, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego
i telekomunikacyjnego, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego do urządzeń przetwarzających dane.
(111) 295084
(220) 2016 07 22
(210) 459437
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) AROMA P. DRANIAK SPÓŁKA JAWNA, Michałowice, PL.
(540) mysalon
(510), (511) 3 kosmetyki i wyroby perfumeryjne, 9 mobilne aplikacje,
aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje komputerowe, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych.
(111) 295085
(220) 2016 07 22
(210) 459446
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) JBK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin, PL.
(540) ENZYMIQ
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone do procesów produkcyjnych
i przemysłu, 3 detergenty inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do użytku medycznego, detergenty do użytku
w gospodarstwie domowym, 5 detergenty do użytku medycznego.
(111) 295086
(220) 2016 07 22
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) Heilan Home Clothing CO. Ltd., Jiangyin, CN.
(540) HLA
(540)

(210) 459447

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 ubiory, koszule, spodnie, płaszcze, marynarki [ubiory],
ubiory skórzane, koszule typu T-shirts, bielizna, majtki, kurtki pikowane [ubrania], spódnice, buty, kapelusze, wyroby pończosznicze, rękawice [ubrania], krawaty, szale, pasy skórzane, suknie ślubne dla kobiet.
(111) 295087
(220) 2016 07 22
(151) 2017 01 20
(441) 2016 09 12
(732) Heilan Home Clothing CO. Ltd., Jiangyin, CN.
(540) HLA
(540)

Kolor znaku: czarny
(531) 27.05.01, 29.01.08

(210) 459448
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(510), (511) 25 odzież, koszule, spodnie, płaszcze, marynarki [odzież],
odzież skórzane, koszule typu T-shirts, bielizna, majtki, kurtki pikowane [odzież], spódnice, buty, kapelusze, wyroby pończosznicze, rękawice [odzież], krawaty, szale, pasy skórzane, suknie ślubne dla kobiet.

(111) 295088
(220) 2016 07 22
(151) 2017 01 31
(441) 2016 09 12
(732) WIECHA JUSTYNA, Kamieńsk, PL.
(540) TORINO
(540)

(210) 459450

Kolor znaku: biały, czarny, różowy, niebieski
(531) 26.04.02, 26.13.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 9 nagrane płyty kompaktowe z muzyką, nagrania wideo
z muzyką do pobrania, 41 usługi rozrywkowe w postaci występów
muzycznych, pisanie i publikowanie tekstów (innych niż reklamowe),
producenckie usługi muzyczne.
(111) 295089
(220) 2016 07 22
(210) 459455
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) ŁUKOWICZ KRZYSZTOF RUDY KOT, Gdańsk, PL.
(540) RUDY KOT
(510), (511) 35 reklama, prezentacja usług, redagowanie, wydawanie i dystrybucja materiałów reklamowych, zwłaszcza dotyczących
wyżywienia, noclegów, rozrywki, produktów alkoholowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, informacja handlowa o towarach, sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym
sprzedaż przez Internet, napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
41 działalność edukacyjna, sportowa, kulturalna, rozrywkowa, informacja o imprezach rozrywkowych i kulturalnych, informacja o rekreacji, konferencje, szkolenia, wystawy i seminaria, usługi klubowe,
usługi klubów nocnych, degustacje napojów alkoholowych, organizowanie konkursów, seminariów oraz warsztatów, nauczanie i szkolenia, imprezy kulturalne, rozrywkowe i sportowe, dyskoteki, imprezy
taneczne, koncerty muzyczne, organizacja quizów, gier i zawodów,
organizacja przyjęć, parki rozrywki, organizowanie wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, usługi muzealne (wystawy),
43 bary, puby, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie
jedzenia i napojów, usługi barów kawowych, usługi barowe, usługi
cateringu, usługi kawiarni, usługi koktajlbarów, usługi restauracyjne,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi moteli, usługi hotelowe.
(111) 295090
(220) 2016 07 22
(210) 459457
(151) 2017 01 26
(441) 2016 09 26
(732) GONZALEZ PEREA TAMARA TGP CREATIVE, Warszawa, PL.
(540) macademian
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, płyny do pielęgnacji
włosów, odżywki do włosów, preparaty do kręcenia włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty do prostowania włosów, szampony, suche szampony, farby do włosów, kosmetyki upiększające,
szminki, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, ołówki-kredki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, toniki kosmetyczne, środki wybielające i inne
substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia zębów, żele
do wybielania zębów, mydła, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe,
perfumy, środki perfumeryjne, piżmo [perfumeria], olejki eteryczne,
esencje eteryczne, woda kolońska, środki do czyszczenia zębów, antyperspiranty-środki przeciwpotne, balsamy inne niż do celów medycznych, barwniki-środki chemiczne do ożywiania kolorów do użytku
domowego-pranie, bazy do perfum kwiatowych, saszetki zapachowe
do bielizny, błyszczyki do ust, farby do brody, ołówki do brwi, pasty
do butów, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki
nasączone preparatami do usuwania makijażu, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty do de-
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pilacji, wosk do depilacji, detergenty inne niż używane w procesach
produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla
ludzi i zwierząt, mydła, drewno zapachowe, preparaty do usuwania
farby, kadzidełka, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych
włosów, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, krochmal [apretura], krochmal do celów pralniczych, lakiery
do paznokci, środki do usuwania lakierów, preparaty do pielęgnacji
paznokci, sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby do paznokci, sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, mleczko oczyszczające od celów
kosmetycznych, odświeżacze do ust w aerozolu, płyny do płukania ust
do celów niemedycznych, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych,
płyny po goleniu, potpourri-mieszanki zapachowe, preparaty do prania, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty kąpielowe do celów
higienicznych, preparaty do czyszczenia protez zębowych, pumeks,
talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów
kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda utleniona do celów kosmetycznych, wybielacze-odbarwiacze do celów kosmetycznych, żele do masażu inne niż do celów medycznych, 14 biżuteria, 18 torebki, portmonetki, portfele, 25 odzież,
odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, kapelusze, 35 reklama, usługi reklamowe, usługi public relations, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, marketing, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, administrowanie i zarządzania działalnością gospodarczą, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi
edytorskie w dziedzinie reklamy, usługi modelingu w zakresie promocji sprzedaży i reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, wynajem przestrzeni reklamowej, publikowanie tekstów sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, usługi kreowania wizerunku firm, towarów i usług
oraz usługi sprzedaży różnych rzeczy z branży towarów kosmetycznych, z branży biżuteryjnej, z branży odzieżowej, galanterii skórzanej,
akcesoriów i dodatków ubraniowych, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży, publikacja zdjęć reklamowych, 41 organizowanie
i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów, wystaw
i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, wydawanie publikacji multimedialnych i internetowych, usługi wydawnicze, publikacja
czasopism, magazynów, organizowanie konkursów, organizowanie
pokazów mody, organizowanie przyjęć, spektakli i wystaw, prowadzenie blogów, dzienników internetowych, publikacje on-line książek, periodyków, tekstów, tekstów o tematyce modowej, tekstów innych niż
reklamowe, publikacja zdjęć, w tym zdjęć modowych, prezentujących
stylizacje modowe, szkolenia w zakresie stylistyki, 45 doradztwo w zakresie mody, usługi stylizacji modowej.

(111) 295091
(220) 2014 08 28
(151) 2016 11 23
(441) 2014 12 08
(732) EMBRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

(210) 432754

Kolor znaku: szary, biały
(531) 15.01.17, 15.07.01, 15.07.21, 15.09.03, 15.09.09, 18.01.21, 29.01.13
(510), (511) 12 pojazdy, autokary, ciężarówki, przyczepy, motocykle,
skutery, pojazdy trzy lub czterokołowe, motorowery, rowery, wózki
transportowe trójkołowe, wózki bagażowe, podwozia samochodów, karoserie samochodowe, obudowy do elementów pojazdów
lądowych, innych niż silniki, maski do pojazdów, koła pojazdów,
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obręcze kół pojazdów, ogumienie do kół pojazdów, opony do kół
pojazdów, dętki do opon pneumatycznych, bieżniki do pojazdów,
drzwi do pojazdów, okna do pojazdów, szyby do pojazdów, siedzenia do pojazdów, progi do pojazdów, zderzaki do pojazdów, błotniki, osie pojazdów, czopy na osie pojazdów, mechanizmy napędowe
do pojazdów lądowych, silniki elektryczne do pojazdów lądowych,
silniki napędowe do pojazdów lądowych, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, wały napędowe do pojazdów lądowych, przekładnie
redukcyjne do pojazdów lądowych, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, resory zawieszenia do pojazdów, resory do samochodów,
pompy powietrzne, drążki skrętne do pojazdów, aparatura i urządzenia do transportu za pomocą lin, maski silników do pojazdów, hamulce do pojazdów, człony hamulcowe do pojazdów, klocki i szczęki
hamulcowe do pojazdów, okładziny hamulcowe do pojazdów, obwody hydrauliczne do pojazdów, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, mechanizmy wywrotkowe do skrzyń
ciężarówek, wagonów i platform, łańcuchy sterownicze do pojazdów lądowych, łańcuchy do samochodów, łańcuchy napędowe
do pojazdów lądowych, łańcuchy do rowerów, hamulce do rowerów,
przerzutki do rowerów, opony do rowerów, wolne koła do pojazdów lądowych, piasty do kół pojazdów, obręcze do piast kół, silniki
napędowe do pojazdów lądowych, kierownice pojazdów, klaksony
do pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, lusterka wsteczne, korki do zbiorników paliwa w pojazdach, wentyle do opon pojazdów,
kołpaki, kolce do opon, zestawy narzędzi do reperacji dętek, alarmy anty włamaniowe do pojazdów, urządzenia antywłamaniowe
do pojazdów, przeciwoślepieniowe urządzenia do pojazdów, rolety
i osłony przeciwsłoneczne do samochodów, bagażniki do pojazdów,
siatki bagażowe do pojazdów, bagażniki na narty do samochodów,
przyczepy turystyczne do pojazdów, przyczepy kempingowe, złącza przyczep do pojazdów, tapicerka do pojazdów, zagłówki do siedzeń samochodowych, pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce na kierownice samochodowe, pokrowce na pojazdy, 16 papier,
karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, materiały drukowane, fotografie, publikacje, broszury, afisze,
prospekty, katalogi, reprodukcje graficzne, atlasy, mapy, oprawy,
emblematy, etykiety, opakowania do butelek z tektury lub papieru,
pudełka kartonowe lub papierowe, torebki do pakowania z papieru
lub tworzyw sztucznych, 35 reklamy, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklamy billboardowe, promocja firm w sieci
Internetu, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (ulotki, druki, prospekty, próbki), informacja handlowa, badania rynku, usługi marketingowe, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi zaopatrzenia
osób trzecich, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie zbiorami
informatycznymi.

(111) 295092
(220) 2014 01 22 K
(151) 2016 12 21
(441) 2015 11 23
(732) Unilever N.V., Rotterdam, NL.
(540) DOVE DERMASPA
(540)

(210) 447285

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski, żółty, złoty,
brązowy, beżowy
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 mydła, mydła lecznicze, środki czyszczące do celów
gospodarstwa domowego, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do włosów, szampony
i kremy do włosów, farby do włosów, środki do układania włosów,
niemedyczne preparaty toaletowe, preparaty do kąpieli i pod prysznic, preparaty do pielęgnacji skóry, olejki, kremy i lotony do skory,
preparaty do golenia, preparaty do użycia przed i po goleniu, woda
kolońska, preparaty do depilacji, preparaty do opalania oraz preparaty chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym, kosmetyki,
produkty do makijażu i demakijażu, wazelina [żel z ropy naftowej],
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preparaty do pielęgnacji ust, talk, wata do celów kosmetycznych,
patyczki higieniczne do celów kosmetycznych, chusteczki, płatki lub
ściereczki nasączone lub nawilżane płynami do higieny osobistej i/
lub kosmetycznymi, maseczki kosmetyczne, zestawy do pielęgnacji
twarzy.

(111) 295093
(220) 2010 08 04 K
(210) 459417
(151) 2016 12 30
(441) 2016 10 10
(732) OMEGA PHARMA INNOVATIONS & DEVELOPMENT NV,
Nazareth, BE.
(540) ARTERIN
(510), (511) 5 suplementy odżywcze.
(111) 295094
(220) 2016 07 22
(210) 459464
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) PIWNICZANKA SPÓŁDZIELNIA PRACY, Piwniczna Zdrój, PL.
(540) PIWNICZANKA NATURALNA WODA MINERALNA MAGNEZ
WAPŃ
(540)

(531) 06.01.02, 06.01.04, 27.05.01
(510), (511) 9 elektroniczne i magnetyczne nośniki danych, w tym
płyty (dyski) CD i DVD, pamięci USB, karty pamięci i dyski zewnętrzne, publikacje, teksty, obrazy i prezentacje multimedialne w postaci
elektronicznej, w tym materiały reklamowe, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, książki, podręczniki, czasopisma, biuletyny, prospekty, foldery, prezentacje, broszury, ulotki, wizytówki, katalogi,
kalendarze, albumy, atlasy, rejestry, indeksy, raporty, skorowidze,
afisze, plakaty, repertuary i rozkłady godzinowe, zawiadomienia
i zaproszenia, bilety, bony i kupony, diagramy, mapy i plany, obrazy,
rysunki, fotografie, oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie umożliwiające bezprzewodową komunikację pomiędzy
różnymi urządzeniami elektronicznymi, oprogramowanie do odbierania, nagrywania, zapisywania, synchronizacji, przetwarzania,
przechowywania, odtwarzania i transmisji informacji, danych, dźwięków i obrazów, oprogramowanie umożliwiające połączenie on-line
z portalami internetowymi i bazami danych oraz oprogramowanie
służące do lokalizacji użytkowników i określania ich preferencji
na podstawie zebranych wcześniej danych, aplikacje mobilne, w tym
aplikacje umożliwiające bezprzewodową komunikację pomiędzy
różnymi urządzeniami elektronicznymi, aplikacje do odbierania,
nagrywania, zapisywania, synchronizacji, przetwarzania, przechowywania, odtwarzania i transmisji informacji, danych, dźwięków
i obrazów, aplikacje umożliwiające połączenie on-line z portalami
internetowymi i bazami danych oraz aplikacje służące do lokalizacji
użytkowników i określania ich preferencji na podstawie zebranych
wcześniej danych, 16 materiały drukowane, w tym papierowe materiały reklamowe, publikacje, książki, czasopisma, biuletyny, prospekty, foldery, prezentacje, broszury, ulotki, katalogi, kalendarze,
albumy, afisze, plakaty, drukowane repertuary i rozkłady godzinowe,
druki zawiadomień i zaproszeń, bilety, bony i kupony, wizytówki, etykiety, nalepki, naklejki, kalkomanie, zakładki do książek, mapy i plany,
obrazy, rysunki, fotografie, przezrocza, odbitki i reprodukcje graficzne, szyldy i tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, opakowania
papierowe, opakowania wykonane z tworzyw sztucznych, pudełka
kartonowe lub papierowe, rury tekturowe, chorągiewki papierowe, statuetki z papieru maché, przybory do pisania, w tym: pióra,
długopisy, flamastry, ołówki, ołówki automatyczne, zestawy przyborów do pisania, piórniki, etui na pióra i długopisy, tablice sucho
ścieralne, w tym tablice o właściwościach magnetycznych, tablice
na notatki, tablice reklamowe z tektury i kartonu, tablice z kartkami
do prezentacji [flipchart], materiały do rysowania na tablicach, 18 parasolki i parasole, parasole teleskopowe, parasole plażowe, parasole
przeciwsłoneczne, parasole ogrodowe, kółka do parasoli, pokrowce
na parasole, laski, laski ozdobne, kijki marszowe i trekkingowe, bicze,
uprząż i wyroby rymarskie, teczki i aktówki, walizy i torby podróż-
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ne, kufry podróżne, torby, w tym torby sportowe, torebki, plecaki,
portfele i portmonetki, etui na wizytówki, etui na klucze, etui na karty kredytowe, skóra i imitacje skóry oraz wyroby z tych materiałów,
mianowicie teczki i aktówki, walizy i torby podróżne, kufry podróżne, torby, torebki, plecaki, portfele i portmonetki, etui na wizytówki,
etui na klucze i etui na karty kredytowe, 20 obiekty nadmuchiwane
powietrzem do celów reklamowych, szyldy reklamowe z drewna
i tworzyw sztucznych, tablice reklamowe, tablice wystawowe, tablice
kredowe do celów prezentacji, przenośne stelaże wystawowe do celów reklamowych, stojaki wystawowe, stojaki do butelek, balony
reklamowe, balony reklamowe nadmuchiwane powietrzem, leżaki,
przenośne pojemniki na wodę wykonane z tworzyw sztucznych, niemetalowe zbiorniki na wodę, ekspozytory na wodę wykonane z tworzyw sztucznych, 35 usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji, usługi public relations, usługi w zakresie promowania zdrowego
trybu życia, usługi w zakresie organizowania wystaw, targów, festynów, loterii, zawodów i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne świadczone
za pośrednictwem radia, telewizji, prasy oraz sieci komputerowej lub
z wykorzystaniem billboardów, afiszy, plakatów, neonów, flag i transparentów, usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży świadczone za pośrednictwem Internetu, sieci telekomunikacyjnych, sieci radiowych oraz innych sieci umożliwiających komunikację
pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, usługi w zakresie
reklamy, marketingu i promocji sprzedaży świadczone za pośrednictwem portali internetowych, usługi w zakresie edycji i publikacji
tekstów reklamowych, usługi w zakresie opracowywania i publikowania materiałów reklamowych, usługi w zakresie tworzenia i rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci próbek, ulotek,
katalogów, prospektów i broszur informacyjnych, usługi informacyjne i doradcze w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży,
usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie
rynkowych badań statystycznych, usługi w zakresie prac biurowych,
usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi zgromadzonymi na serwerach, w pamięci komputerów oraz w pamięci bezprzewodowych urządzeń elektronicznych, usługi w zakresie wyszukiwania danych i informacji w plikach komputerowych, usługi w zakresie
wyszukiwania danych i informacji za pośrednictwem Internetu i sieci
bezprzewodowych, usługi w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz danych oraz systematyzacji, sortowania i wyszukiwania danych w komputerowych bazach danych.

(111) 295095
(220) 2016 07 22
(210) 459482
(151) 2017 01 17
(441) 2016 09 12
(732) P&Holdings Co., Ltd., Seul, KR.
(540) BORNGA ORIGINAL KOREAN TASTE SINCE 1993
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 43 usługi sieci restauracji, kantyny, stołówki, usługi jadłodajni dla turystów, restauracje, bary sałatkowe, restauracje w stylu zachodnim, bary szybkiej obsługi [snack-bary], usługi cateringowe,
przygotowanie jedzenia i napojów, podawanie jedzenia i napojów,
usługi zaopatrzenia w jedzenie i napoje, restauracje koreańskie, kawiarnie.
(111) 295096
(220) 2016 07 22
(210) 459483
(151) 2017 01 20
(441) 2016 09 12
(732) KONTIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, PL.
(540) K!
(510), (511) 3 sztuczne rzęsy, kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, naklejki do ozdabiania paznokci, sztuczne paznokcie, ozdoby
do paznokci, 8 pilniki do paznokci, obcinacze do paznokci, zestawy
do manicure, zestawy elektryczne do manicure, polerki do paznokci [elektryczne lub nieelektryczne], zestawy do pedicure, pęsety,
szczypce do depilacji, pęsety, szczypce do wycinania skórek, pincety,
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kopytko do odsuwania skórek jako narzędzie do manicure i pedicure, patyczki do skórek jako narzędzie do manicure i pedicure, zalotki do rzęs, 20 lusterka zamykane do makijażu do torebek, lusterka
kieszonkowe, lusterka do puderniczek, osobiste lusterka kompaktowe, osobiste lusterka składane, lustra i lusterka stojące, 21 szczotki
do mycia, szczotki do włosów, grzebienie, gąbeczki nakładania pudru na ciało, szczoteczki do brwi, waciki do czyszczenia, dozowniki mydła, etui na grzebienie, uchwyty toaletowe na gąbki, gąbki
do celów domowych, gąbki do makijażu, gąbki toaletowe, kosmetyczki na przybory toaletowe, przybory do kosmetyki, mydelniczki,
naczynia na mydło, szczoteczki do paznokci, przyrządy do demakijażu, puszek do pudru, puderniczki, rozpylacze do perfum, gąbki
ścierne do szorowania skóry, pędzle kosmetyczne w kosmetycznych
zestawach podróżnych, gąbeczki do makijażu twarzy, grzebienie
do farbowania włosów, pędzle do farbowania włosów, silikonowe
szczoteczki do mycia twarzy, 26 gumki do włosów, spinki do włosów,
czepki do farbowania włosów, dekoracyjne akcesoria do włosów,
klamry do włosów, kokardy do włosów, szpilki do kręcenia włosów,
lokówki inne niż przyrządy ręczne, papiloty, siatki na włosy, sztuczne włosy, treski z włosów, warkocze z włosów, czepki do farbowania
włosów, ozdoby do włosów, siatki na włosy, szpilki do włosów, wsuwki do włosów.

(111) 295097
(220) 2016 07 23
(210) 459484
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) KAWECKA AGNIESZKA QWOR, Łódź, PL.
(540) Vinci
(510), (511) 9 urządzenia do rejestrowania i odtwarzania obrazu,
urządzenia do monitoringu wizualnego, urządzenia elektroniczne
do monitoringu, urządzenia przechwytujące dane, urządzenia elektroniczne do monitoringu, urządzenia do obróbki fotograficznej,
urządzenia wideo, urządzenia do transmisji strumieniowej wideo,
urządzenia fotograficzne, kamera filmowa, kamery wideo, kamery wideo do nadzoru, kamery do telewizji przemysłowej, sieciowe
kamery monitorujące do nadzoru, kamery wideo przystosowane
do celów monitoringowych, telewizyjne urządzenia monitorujące,
urządzenia do produkcji filmów, aparaty fotograficzne przeznaczone do samowywołujących się filmów, urządzenia do nagrywania
filmów, aparat fotograficzny, urządzenia fotograficzne, przyrządy
do wytwarzania zdjęć fotograficznych, rejestratory wideo, karty DVR,
kamery, oprogramowanie rejestracji wideo, urządzenia do wykonywania zdjęć w technice poklatkowej, timelapse, 41 usługi w zakresie
produkcji filmów wideo, produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna,
produkcja filmów wideo, spotów reklamowych, produkcja nagrań
audio i video oraz usługi fotograficzne, usługi w zakresie obróbki
poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, usługi
w zakresie animacji efektów specjalnych do filmów i wideo, usługi
w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych,
fotografia, 45 urządzenia do monitoringu wizualnego, monitoring
systemów bezpieczeństwa, antywłamaniowych, nadzór wizyjny,
usługi obserwacji obiektów za pomocą kamer i rejestracji obrazu.
(111) 295098
(220) 2016 07 24
(210) 459486
(151) 2017 02 21
(441) 2016 10 24
(732) FASTYN RENATA, Brwinów, PL.
(540) InFaktura
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
do pobrania, oprogramowanie komputerowe zapisane na nośnikach, oprogramowanie komputerowe do przygotowywania faktur,
35 usługi w zakresie fakturowania, usługi sprzedaży następujących
towarów: oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe zapisane na nośnikach, oprogramowanie komputerowe
do przygotowywania faktur, usługi prowadzenia sklepów, hurtowni,
sklepów internetowych, hurtowni internetowych, aukcji internetowych i agencji importowo-eksportowych z towarami wymienionymi
w niniejszej klasie, 42 tymczasowe udostępnianie niepobieralnych
programów komputerowych, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego do przygotowywania
faktur za pośrednictwem sieci komputerowych, intranetu i Internetu, udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego do przygotowywania faktur w ramach serwisu internetowego,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego do wystawiania faktur, instalacja,
utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego,
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projektowanie, wypożyczanie, powielanie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego.

(111) 295099
(220) 2016 07 25
(210) 459489
(151) 2017 01 20
(441) 2016 09 12
(732) GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) MIĘDZY NAMI
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 02.01.01, 02.03.02, 02.03.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje smartfonowe, programy multimedialne dostępne przez Internet, 16 książki, podręczniki, zeszyty ćwiczeń, czasopisma.
(111) 295100
(220) 2015 08 18 K
(210) 461965
(151) 2016 12 30
(441) 2016 12 05
(732) Teknos Group Oy, Helsinki, FI.
(540) TEKNOCLEAR AQUA
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji
i zabezpieczające drewno, barwniki, 7 maszyny i obrabiarki do malowania, mieszania i przygotowania farby, maszyny do przetwarzania
farb, 37 malowanie, usługi konserwacji, naprawy i instalacji maszyn
i obrabiarek do barwienia, mieszania, przygotowywania i przetwarzania farb.
(111) 295101
(220) 2016 07 25
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) SNAP OUTDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, PL.
(540) 8academy NA TOPIE
(540)

(210) 459493

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, szary, biały
(531) 06.01.02, 06.01.04, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14, 27.07.02
(510), (511) 35 dystrybucja materiałów reklamowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
produkcja filmów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, targi (organizowanie-) w celach handlowych lub reklamowych,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi menedżerskie dla sportowców, 41 edukacja, informacja o edukacji, instruktaże, kluby zdrowia, konferencje, kongresy, konkursy, książki, kształcenie praktyczne, kultura fizyczna, obozy sportowe, organizowanie
i prowadzenie warsztatów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie obozów sportowych, organizowanie zawodów
sportowych, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, produkcja
mikrofilmów, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków,
publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie
tekstów, seminaria, sympozja, teksty inne niż teksty reklamowe,
warsztaty, zawody sportowe.
(111) 295102
(151) 2017 02 08

(220) 2016 07 25
(441) 2016 10 24

(210) 459499
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(732) POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) POLSKA GRUPA GÓRNICZA
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, szary
(531) 26.01.01, 26.15.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 węgiel kamienny, paliwa węglowe, brykiety materiałów palnych, brykiety węglowe, paliwo do pieców węglowych,
paliwa zgazowane i ich mieszanki, 35 analizy kosztów, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, zarządzanie zbiorami informatycznymi, badania rynku i badania marketingowe w celu zbytu węgla i paliw węglopochodnych, organizowanie targów/wystaw w celach reklamowych i handlowych, usługi hurtowni/placu opałowego
w zakresie oferowania i prezentowania takich towarów jak węgiel
i produkty węglopochodne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,, 39 pakowanie paliwa węglowego w worki do transportu,
przechowywanie węgla i produktów węglopochodnych luzem, dystrybucja, dostawy, transport i magazynowanie węgla i produktów
węglopochodnych, dystrybucja energii, 42 usługi ekspertyz inżynierskich w tym geologiczne, badania i analizy techniczne, poszukiwania i badania geologiczne, badania w zakresie ochrony środowiska
naturalnego dotyczące prognozowanego wpływu projektowanych
inwestycji na środowisko.
(111) 295103
(220) 2016 07 25
(210) 459507
(151) 2017 01 30
(441) 2016 10 10
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) suporterin
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, środki dietetyczne do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane
owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, w tym odżywki dla kulturystów i/
lub sportowców, substancje dietetyczne, żywność dietetyczna, koncentraty i odżywki wysokobiałkowe, węglowodanowe i wysokoenergetyczne wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami nie do celów medycznych zawarte w tej klasie na bazie
białka-w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, proszków, syropów,
32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji
i przyrządzania napojów, napoje dietetyczne, wysokoenergetyczne,
węglowodanowe, witaminowe.
(111) 295104
(220) 2016 07 25
(210) 459508
(151) 2017 01 30
(441) 2016 10 10
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) nutrimentin
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, środki dietetyczne do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane
owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, w tym odżywki dla kulturystów i/
lub sportowców, substancje dietetyczne, żywność dietetyczna, kon-

3043

centraty i odżywki wysokobiałkowe, węglowodanowe i wysokoenergetyczne wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami nie do celów medycznych zawarte w tej klasie na bazie
białka-w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, proszków, syropów,
32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji
i przyrządzania napojów, napoje dietetyczne, wysokoenergetyczne,
węglowodanowe, witaminowe.

(111) 295105
(220) 2016 07 25
(210) 459509
(151) 2017 01 30
(441) 2016 10 10
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) elementicon
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, środki dietetyczne do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane
owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, w tym odżywki dla kulturystów i/
lub sportowców, substancje dietetyczne, żywność dietetyczna, koncentraty i odżywki wysokobiałkowe, węglowodanowe i wysokoenergetyczne wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami nie do celów medycznych zawarte w tej klasie na bazie
białka-w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, proszków, syropów,
32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji
i przyrządzania napojów, napoje dietetyczne, wysokoenergetyczne,
węglowodanowe, witaminowe.
(111) 295106
(220) 2016 07 25
(210) 459510
(151) 2017 02 06
(441) 2016 10 10
(732) SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SYMVITAL
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, szampony i płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów, środki toaletowe, 5 suplementy diety, testy ciążowe, testy
do samobadania pod kątem stanu zdrowia i/lub dolegliwości zdrowotnych, środki antykoncepcyjne, probiotyki, prebiotyki i preparaty
witaminowe, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, opatrunki gipsowe, środki odkażające, paski do glukometrów,
żaden z wymienionych wyżej towarów nie przeznaczony do stosowania w dziedzinie kompleksowych środków homeopatycznych
do leczenia zaburzeń psychosomatycznych, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne,
protezy kończyn, oczu i zębów, materiały do zszywania stosowane
w chirurgii, urządzenia elektromedyczne i elektroterapeutyczne,
urządzenia napromieniowujące do celów medycznych i terapeutycznych, przyrządy elektroterapeutyczne do kuracji odchudzających, urządzenia i artykuły ortopedyczne i optyczne, glukometry,
nakłuwacze, inhalatory, przyrządy i urządzenia do przeprowadzania
testów diagnostycznych do celów medycznych, weterynaryjnych
i stomatologicznych, płytki do testów diagnostycznych do użytku
w badaniach medycznych, weterynaryjnych i stomatologicznych,
prześcieradła sterylne do użytku chirurgicznego, odzież sterylna
do użytku chirurgicznego, rękawice do masażu, rękawice do badań
medycznych, rękawice do celów medycznych, weterynaryjnych, stomatologicznych i chirurgicznych, w tym rękawice ochronne, lateksowe i gumowe, jednorazowego lub wielorazowego użytku, prezerwatywy, protezy naczyniowe, implanty części ciała i organów, zastawki,
w tym zastawki serca, cewniki, pojemniki, próbówki i rurki kapilarne na krew, kołnierze ortopedyczne, kołnierze ochronne do celów
weterynaryjnych, kołnierze przylepne do worków stosowanych
przy sztucznych przetokach, respiratory, urządzenia rentgenowskie
do celów medycznych, weterynaryjnych i stomatologicznych, wózki
pielęgniarskie do przewozu leków i opatrunków.
(111) 295107
(151) 2017 01 10

(220) 2016 07 25
(441) 2016 09 26

(210) 459516
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(732) MEDIA 4U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) zapiszsie.com
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, biały
(531) 01.15.15, 01.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy o napędzie innym niż ręczny
do stosowania w kosmetyce, kosmetologii, fryzjerstwie, urządzenia
i przyrządy o napędzie innym niż ręczny, inne niż do celów medycznych przeznaczone do stosowania w gabinetach kosmetyki estetycznej, gabinetach masażu i gabinetach relaksacyjnych, urządzenia
i przyrządy sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów
dydaktycznych, diagnostyczne i analityczne, urządzenia i przyrządy
rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, nośniki danych, komputery, publikacje elektroniczne, oprogramowanie
komputerowe, 35 usługi w zakresie reklamy, teksty reklamowe sponsorowane, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie miejsc na umieszczenie ogłoszeń lub reklam, wynajmem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych poprzez Internet, promocja firm w Internecie,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary poprzez katalog tych
towarów, zamieszczony na stronie internetowej, wykorzystując zamówienie korespondencyjne lub używając środków telekomunikacji,
aukcje internetowe i publiczne, pokazy towarów, prezentacja towarów
poprzez media w celach handlowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, systematyzacja i wyszukiwanie danych w komputerowych
bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wyszukiwanie informacji dla osób trzecich, opinie, usługi w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania dla potrzeb działalności gospodarczej danych
o tematyce związanej z ofertą szeroko rozumianych usług związanych
ze zdrowiem i urodą, usług kosmetycznych, kosmetyki estetycznej,
medycyny estetycznej, 38 przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, zapewnianie
dostępu do globalnych sieci komputerowych, przydzielanie dostępu
do baz danych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług
związanych z telezakupami, łączność poprzez terminale komputerowe, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, transmisja plików
cyfrowych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi
ogłoszeń elektronicznych, transfer strumieniowy danych, nadawanie
bezprzewodowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, organizowanie i prowadzenie warsztatów,
szkoleń, wykładów, konferencji, sympozjów, organizowanie konkursów, wystaw, pokazów, doradztwo zawodowe, instruktaż, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie on-line, gry-usługi
świadczone on-line, 42 tworzenie i utrzymywanie stron, serwisów
internetowych i multimedialnych na rzecz osób trzecich, administrowanie stronami internetowymi, aktualizacja oprogramowania komputerowego, udostępnianie zasobów serwerów komputerowych, udostępnianie łączy internetowych, udostępnianie portali internetowych,
projektowanie i dostarczanie wyszukiwarek internetowych, tworzenie
baz danych, hosting serwerów, projektowanie map elektronicznych
w zastosowaniach internetowych, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet.
(111) 295108
(220) 2016 07 25
(210) 459521
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) JAR-NUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) olinka
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, żółty
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 29 owoce kandyzowane, owoce konserwowane, owoce
lukrowane, owoce suszone, owoce mrożone, owoce gotowane, chipsy owocowe, galaretki, dżemy, kompoty, sałatki owocowe, sałatki
warzywne, soki owocowe, soki warzywne, przeciery i koncentraty
owocowe i warzywne, przekąski na bazie owoców, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa mrożone, warzywa kiszone, przetwory jarzynowe, chrupki owocowe,
chrupki ziemniaczane, płatki ziemniaczane, chipsy odtłuszczone,
grzyby konserwowane, konserwy mięsne, konserwy rybne, żywność
przygotowywana z ryb, jaja, mleko, produkty mleczne, mleko proteinowe, mleko ryżowe, mleko sojowe, śmietana, jogurt, kefir, napoje
mleczne z przewagą mleka, koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne, masło, masło arachidowe, masło czekoladowe, masło
kakaowe, masło kokosowe, oleje i tłuszcze jadalne, olej palmowy
jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej sezamowy, olej słonecznikowy
do celów spożywczych, olej z oliwek jadalny, olej z siemienia lnianego spożywczy, 30 mąka i produkty zbożowe, kasze spożywcze, chleb,
bułki, kluski, mąka pszenna, mąka kukurydziana, mąki orzechowe,
mąka gorczycowa, mąka ziemniaczana, płatki zbożowe, makarony,
muesli, przekąski zbożowe, wysoko-proteinowe batoniki zbożowe,
żywność na bazie mąki, wyroby cukiernicze i słodycze, ciasto, ciastka,
herbatniki, krakersy, suchary, cukierki, czekolada, lody, miód, melasa
(syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy
(przyprawy), majonezy, przyprawy, kawa, kakao, napoje na bazie
kawy, napoje na bazie kakao, kiełki roślinne do celów spożywczych
dla ludzi, 31 dynie, kabaczki, groch świeży, fasola, jagody, jagody jałowca, kasztany jadalne świeże, korzenie jadalne, makuchy, migdały,
orzechy, owoce cytrusowe, owoce świeże, sezam jadalny nieprzetworzony, zioła, 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie artykułów spożywczych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
artykułów spożywczych.

(111) 295109
(220) 2016 07 25
(210) 459523
(151) 2017 02 10
(441) 2016 10 24
(732) SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SYMDIAB
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, szampony i płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów, środki toaletowe, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety,
środki dietetyczne i środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego o działaniu leczniczym, wyroby medyczne i artykuły zaopatrzenia medycznego, takie jak, testy ciążowe, testy do samobadania
pod kątem stanu zdrowia i/lub dolegliwości zdrowotnych, środki
antykoncepcyjne, probiotyki, prebiotyki i preparaty witaminowe,
żywność dla niemowląt i produkty dietetyczne dla osób chorych,
środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, opatrunki gipsowe, środki odkażające, paski do glukometrów,
10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, materiały
do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia elektromedyczne
i elektroterapeutyczne, urządzenia napromieniowujące do celów
medycznych i terapeutycznych, przyrządy elektroterapeutyczne
do kuracji odchudzających, urządzenia i artykuły ortopedyczne
i optyczne, glukometry, nakłuwacze, inhalatory, przyrządy i urządzenia do przeprowadzania testów diagnostycznych do celów medycznych, weterynaryjnych i stomatologicznych, płytki do testów diagnostycznych do użytku w badaniach medycznych, weterynaryjnych
i stomatologicznych, prześcieradła sterylne do użytku chirurgicznego, odzież sterylna do użytku chirurgicznego, rękawice do masażu,
rękawice do badań medycznych, rękawice do celów medycznych,
weterynaryjnych, stomatologicznych i chirurgicznych, w tym rękawice ochronne, lateksowe i gumowe, jednorazowego lub wielorazowego użytku, prezerwatywy, protezy naczyniowe, implanty części ciała
i organów, zastawki, w tym zastawki serca, cewniki, pojemniki, próbówki i rurki kapilarne na krew, kołnierze ortopedyczne, kołnierze
ochronne do celów weterynaryjnych, kołnierze przylepne do worków stosowanych przy sztucznych przetokach, respiratory, urządzenia rentgenowskie do celów medycznych, weterynaryjnych i stomatologicznych, wózki inwalidzkie, wózki pielęgniarskie do przewozu
leków i opatrunków .
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(111) 295110
(220) 2016 07 25
(210) 459525
(151) 2017 01 23
(441) 2016 09 26
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) Salumin Activ
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05
(510), (511) 3 kosmetyki.
(111) 295111
(220) 2016 07 25
(210) 459527
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) memo SPEED kofeina
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, czerwony, czarny, biały, żółty
(531) 02.01.01, 02.01.23, 24.17.05, 24.17.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, dietetyczne środki odżywcze przystosowane do celów medycznych.
(111) 295112
(220) 2016 07 25
(210) 459529
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) VALUSED Noc
(540)

3045

centraty i odżywki wysokobiałkowe, węglowodanowe i wysokoenergetyczne wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami nie do celów medycznych zawarte w tej klasie na bazie
białka-w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, proszków, syropów,
32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji
i przyrządzania napojów, napoje dietetyczne, wysokoenergetyczne,
węglowodanowe, witaminowe.

(111) 295114
(220) 2016 07 25
(151) 2017 02 13
(441) 2016 09 12
(732) Zieliński Kazimierz, Lubowidz, PL.
(540) K.ZIELIŃSKI PIEKARNIA
(540)

(210) 459537

Kolor znaku: ciemnobrązowy, biały, pomarańczowy, żółty,
jasnożółty, ciemnożółty, jasnobrązowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.01, 05.07.02
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze i cukiernicze, mąka, żywność
na bazie mąki, słodycze, lody, sorbety, kawa, herbata, kakao, napoje na bazie czekolady, kawy, herbaty, kakao, 35 sprzedaż detaliczna,
hurtowa i przez Internet następujących towarów: wyrobów piekarniczych, wyrobów cukierniczych, mąki, żywności na bazie mąki,
słodyczy, lodów, sorbetów, kawy, herbaty, kakao, napojów bezalkoholowych, napojów alkoholowych, 43 prowadzenie kawiarni, usługi
gastronomiczne, usługi przygotowania dań (żywność, napoje) na zamówienie oraz ich dostawa.
(111) 295115
(220) 2016 07 25
(210) 459540
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, US.
(540) VICKS ANTIGRIP
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne do zapobiegania, leczenia i łagodzenia kaszlu, objawów przeziębienia i grypy oraz
innych zaburzeń układu oddechowego.
(111) 295116
(220) 2016 07 25
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK
KOMPUTEROWYCH, Warszawa, PL.
(540) PJATK
(540)

(210) 459544

Kolor znaku: niebieski, żółty, zielony, biały
(531) 05.05.19, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne o działaniu uspokajającym
i nasennym, łagodzące zbytnią pobudliwość nerwową.
(111) 295113
(220) 2016 07 25
(210) 459532
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) nutrimental
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, środki dietetyczne do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane
owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, w tym odżywki dla kulturystów i/
lub sportowców, substancje dietetyczne, żywność dietetyczna, kon-

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 26.01.01, 26.01.12, 26.01.19, 28.03.99, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie, 16 podręczniki edukacyjne, publikacje edukacyjne, 41 kształcenie na uniwersytetach i w szkołach
wyższych, usługi edukacyjne i szkoleniowe, seminaria edukacyjne,
sprawdziany edukacyjne, badania edukacyjne, 42 rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, badania
techniczne, badania technologiczne, badania inżynieryjne, programowanie oprogramowania edukacyjnego.
(111) 295117
(220) 2016 07 25
(210) 459549
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.

3046
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(540) AD 1629 TYSKIE BROWARY KSIĄŻĘCE ZŁOTE PSZENICZNE
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, złoty, żółty, jasnozłoty
(531) 05.07.02, 02.01.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie piwa lub
z dodatkiem piwa.
(111) 295118
(220) 2016 07 25
(210) 459551
(151) 2017 02 13
(441) 2016 10 24
(732) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) AD 1629 TYSKIE BROWARY KSIĄŻĘCE CIEMNE ŁAGODNE
(540)
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(111) 295120
(220) 2016 07 25
(210) 459554
(151) 2017 02 10
(441) 2016 09 12
(732) KIENDA AGNIESZKA PRACOWNIA URODY, Nowa Sól, PL.
(540) anokhi HOLISTIC CARE
(540)

Kolor znaku: szary, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów
takich jak: kremy do twarzy, kremy do ciała, kremy do rąk, kremy
tonizujące [kosmetyki], kremy ochronne, kremy odżywcze, kremy
przeciwzmarszczkowe, kremy oczyszczające, kremy samoopalające, kremy BB, mleczka nawilżające, mleczka kosmetyczne, mleczka do demakijażu, mleczka do ciała, mleczka do pielęgnacji skóry,
mleczka do opalania [kosmetyki], mleczka do ciała dla niemowląt,
toniki [kosmetyki], toniki do włosów, toniki do skóry, toniki do twarzy [kosmetyki], toniki do skóry nielecznicze, żele oczyszczające,
żele do golenia, żele do opalania, żele pod oczy, żele opóźniające
starzenie, mydła i żele, żele do rąk, żele do ciała, żele do demakijażu, żele po opalaniu [kosmetyki], kosmetyczne żele pod oczy, serum
pielęgnacyjne, serum do włosów, serum do pielęgnacji włosów, serum do układania włosów, serum do celów kosmetycznych, balsamy
po opalaniu, balsamy do opalania, balsamy do włosów, balsamy samoopalające [kosmetyki], balsamy dla niemowląt, balsamy do ust,
balsamy do rąk, balsamy do ciała, balsamy do stóp (nielecznicze-),
perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], maski kosmetyczne,
masło do ciała.
(111) 295121
(220) 2013 11 21
(210) 421810
(151) 2015 09 09
(441) 2014 03 03
(732) MROZIEWICZ MARIA PROFIN, Legionowo, PL.
(540) PROFIN
(510), (511) 35 przygotowanie listy płac, obróbka tekstów, edycja
tekstów, fakturowanie, zestawienia statystyczne, 42 digitalizacja dokumentów w postaci skanowania.

Kolor znaku: brązowy, biały, czarny, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.14, 02.01.01, 08.07.99
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie piwa lub
z dodatkiem piwa.
(111) 295119
(220) 2016 07 25
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) MODERN METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL.
(540) MM modern metal
(540)

(210) 459552

Kolor znaku: szary, czerwony, biały, czarny
(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.19, 29.01.14
(510), (511) 37 malowanie proszkowe, wiercenie, usługi ślusarskie
w zakresie prac montażowo-konstrukcyjnych, nitowanie, montaż
części metalowych w konstrukcjach i zakładach produkcyjnych,
wstrzeliwanie śrub, 39 transport towarów, 40 obróbka metali, obróbka metalurgiczna, gięcie metalu, obróbka metalu [kucie], cięcie
metalu, laserowe cięcie metalu, laserowe cięcie stali, lasertechnik-obróbki, cięcie metalu za pomocą laserów przemysłowych, fazowanie
metali, spawanie metali, frezowanie metali, toczenie metali, obróbka
[obróbka mechaniczna] metalu, antykorozyjna obróbka części metalowych, oczyszczanie i zabezpieczanie powierzchni, wiercenie w metalach, zgrzewanie, przypawanie.

(111) 295122
(220) 2014 07 24
(210) 431497
(151) 2015 05 15
(441) 2014 11 10
(732) MOBILEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) mobilemed
(540)

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 41 gimnastyka w zakresie instruktażu, usługi klubów
zdrowia w zakresie poprawiania kondycji, kształcenie praktyczne
obejmujące pokazy, organizowanie i prowadzenie warsztatów obejmujące szkolenia, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie zajęć fitness,
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, poradnictwo
zawodowe obejmujące porady w zakresie edukacji lub kształcenia,
43 domy opieki dla osób w podeszłym wieku, hotele, domy turystyczne, organizowanie obozów wakacyjnych w zakresie zakwaterowania, 44 fizjoterapia, fizykoterapia, usługi klinik medycznych,
masaż, ośrodki zdrowia, usługi sanatoriów, usługi sauny, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi
medycyny alternatywnej, wypożyczanie sprzętu medycznego.
(111) 295123
(220) 2014 07 24
(210) 431498
(151) 2015 05 20
(441) 2014 11 10
(732) MOBILEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
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(540) CORPORATE WELLNESS
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 gimnastyka w zakresie instruktażu, usługi klubów
zdrowia w zakresie poprawiania kondycji, kształcenie praktyczne
obejmujące pokazy, organizowanie i prowadzenie warsztatów obejmujące szkolenia, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie zajęć fitness,
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, poradnictwo
zawodowe obejmujące porady w zakresie edukacji lub kształcenia,
43 domy opieki dla osób w podeszłym wieku, hotele, domy turystyczne, organizowanie obozów wakacyjnych w zakresie zakwaterowania, 44 fizjoterapia, fizykoterapia, usługi klinik medycznych,
masaż, ośrodki zdrowia, usługi sanatoriów, usługi sauny, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi
medycyny alternatywnej, wypożyczanie sprzętu medycznego.
(111) 295124
(220) 2014 07 24
(210) 431499
(151) 2015 05 15
(441) 2014 11 10
(732) MOBILEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) mobilemed
(540)

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 41 gimnastyka w zakresie instruktażu, usługi klubów
zdrowia w zakresie poprawiania kondycji, kształcenie praktyczne
obejmujące pokazy, organizowanie i prowadzenie warsztatów obejmujące szkolenia, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie zajęć fitness,
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, poradnictwo
zawodowe obejmujące porady w zakresie edukacji lub kształcenia,
43 domy opieki dla osób w podeszłym wieku, hotele, domy turystyczne, organizowanie obozów wakacyjnych w zakresie zakwaterowania, 44 fizjoterapia, fizykoterapia, usługi klinik medycznych,
masaż, ośrodki zdrowia, usługi sanatoriów, usługi sauny, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi
medycyny alternatywnej, wypożyczanie sprzętu medycznego.
(111) 295125
(220) 2014 10 02
(210) 434064
(151) 2015 08 25
(441) 2015 01 19
(732) GENOSCOPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) COLOSTRUM ALPHA
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów medycznych, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry,
materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski
dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa,
29 konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze
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jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa
naturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), 32 wody mineralne i gazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów.

(111) 295126
(220) 2016 07 25
(151) 2017 02 09
(441) 2016 09 12
(732) EXECUTIVE CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) INNO CENTER
(540)

(210) 459555

Kolor znaku: pomarańczowy, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.07.11, 26.11.07
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów.
(111) 295127
(220) 2016 07 25
(210) 459557
(151) 2017 02 13
(441) 2016 10 24
(732) GMINA ORZYSZ, Orzysz, PL.
(540) ORZYSZ WOJSKOWA STOLICA POLSKI
(510), (511) 35 reklama, dystrybucja materiałów prasowych i reklamowych, materiały reklamowe, ogłoszenia reklamowe, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklamy prasowe, reklamy radiowe, tworzenie
tekstów reklamowych, reklamy korespondencyjne, 39 turystyka,
organizacja wycieczek, zwiedzanie turystyczne, 41 organizowanie
obozów sportowych, organizowanie zawodów sportowych, pisanie
tekstów innych niż reklamowe, edukacja, organizowanie wystaw
edukacyjnych, organizowanie obozów wakacyjnych, produkcja filmów innych niż reklamowe.
(111) 295128
(220) 2016 07 25
(210) 459564
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 24
(732) BLACK POINT SPÓŁKA AKCYJNA, Bielany Wrocławskie, PL.
(540) printé
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 pojemniki z tuszem, tonery do drukarek i kserokopiarek, zestawy do uzupełniania kartridżu, atrament, tusze, taśmy
z tuszem, tusze do drukarek, do maszyn faksymilowych i kopiarek,
tonery do drukarek, do maszyn faksymilowych i kopiarek, 7 drukarki 3D oraz ich części, obrabiarki, maszyny sterowane komputerowo
do tworzenia form i modeli trójwymiarowych, maszyny do wtryskowego formowania tworzyw sztucznych, maszyny i urządzenia
do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz ich części, formy wtryskowe, 16 artykuły biurowe, papier, karton, gazety, czasopisma, farby drukarskie, atrament i wkłady atramentowe, artykuły do drukarek,
w tym: pokrowce na drukarki, taśmy drukarskie, zestawy drukarskie,
farba drukarska, aparatura i urządzenia i materiały do introligatorstwa, materiały piśmienne, poduszki i taśmy nasączone tuszem, pieczęcie i maszyny do pieczętowania, tusz, tasiemki barwiące.
(111) 295129
(220) 2016 07 26
(210) 459573
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) DECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kalisz, PL.
(540) Dieta Qi
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(540)

Kolor znaku: zielony, pomarańczowy, srebrny, żółty, czerwony
(531) 05.09.01, 05.09.08, 05.09.15, 05.09.17, 05.09.24, 11.03.18,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 jaja ptasie i produkty z jaj, mięso i wędliny, nabiał
i substytuty nabiału, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce,
warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych),
ryby, owoce morza i mięczaki, gotowe potrawy na bazie ryb lub
mięsa, zupy, buliony, przekąski na bazie ziemniaków, warzyw, mięsa,
owoców, orzechów, soi, tofu, desery mleczne, owocowe, jogurtowe,
galaretki, dżemy, konfitury, kompoty, pasty owocowe i warzywne,
chipsy, 30 cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia,
produkty pszczele, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów,
lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery,
wyroby piekarnicze, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych
towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, mąka, produkty mączne
i zbożowe, sól, ryż, tapioka, makarony, płatki zbożowe, kasze spożywcze, chipsy (produkty zbożowe), przyprawy, sosy, sushi, muesli,
musztarda, majonez, bułka tarta, pizza, gotowe potrawy na bazie
ryżu lub makaronu, grzanki, 31 płody rolne i z akwakultury, produkty
ogrodnicze i leśne, świeże warzywa, świeże owoce, świeże grzyby,
kwiaty naturalne i suszone, nasiona, rośliny, cebulki, kłącza i nasiona
roślin owocowych i warzyw, orzechy laskowe, arachidowe, pistacjowe, orzechy w łupinach, ziarna, kiełki, pestki, migdały, ryby żywe, zioła ogrodowe świeże, mak (nasiona), 32 napoje bezalkoholowe: gazowane, niegazowane, musujące, napoje owocowe, wyciągi z owoców
lub warzyw, wody niegazowane i gazowane, mineralne, stołowe,
sodowe, soki, napoje i nektary: owocowe, warzywne, owocowo-warzywne, soki zagęszczone, przecierowe, sorbety, napoje izotoniczne,
energetyczne, proteinowe, węglowodanowe, syropy zagęszczane,
syropy do napojów, kawy, drinków i koktajli, zaprawy do napojów,
syropy i preparaty do przygotowywania napojów, koncentraty napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów, napoje wzbogacone
witaminami i minerałami.
(111) 295130
(220) 2016 07 26
(210) 459577
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) FENIX CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Praskie Kamienice
(540)

(531) 03.07.01, 03.07.16, 03.07.17, 03.07.24, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, agencje nieruchomości, powiernictwo
nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, organizowanie
wynajmu nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, inwestycje kapitałowe związane z nieruchomościami i sztuką, usługi
nabywania nieruchomości, doradztwo inwestycyjne, informacje finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, usługi konsultacyjne
dotyczące nieruchomości, usługi finansowe dotyczące nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych, usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami komercyjnymi, doradztwo inwestycyjne dotyczące
nieruchomości komercyjnych, stacjonarne i internetowe agencje
nieruchomości komercyjnych, mieszkalnych, gruntowych i rekreacyjnych, rozliczenia finansowe transakcji związanych z kupnem,
sprzedażą, zamianą, dzierżawą i wynajmem nieruchomości, kaucje
jako gwarancje, finansowanie, sprzedaż, kupno, wynajem, dzierżawa,
timesharing nieruchomości, wycena nieruchomości, oszacowanie
i wycena majątku nieruchomego, pośrednictwo w sprawach majątku
nieruchomego, wynajmowanie budynków mieszkalnych, biurowych
oraz mieszkań i powierzchni w tych obiektach, usługi powiernicze,
udzielanie pożyczek, sponsorowanie finansowe, wycena antyków,
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dzieł sztuki, biżuterii, wycena kosztów naprawy i renowacji, ściąganie
czynszów i należności, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, na cele
kultury i sztuki, doradztwo i pośrednictwo w zakresie ubezpieczenia
nieruchomości, sporządzanie opinii i ekspertyz finansowych w dziedzinie inwestycji budowlanych, obrotu nieruchomościami, planów
inwestycyjnych, inwestowanie w nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami, planowanie
inwestycji w nieruchomości, usługi finansowe w zakresie zakupu i inwestycji w nieruchomości, finansowe usługi developerskie w zakresie sprzedaży nieruchomości, usługi deweloperskie i inwestycyjne
związane z nieruchomościami, usługi komercjalizacji nieruchomości
w zakresie poszukiwania najemców i dzierżawców komercyjnych,
poszukiwanie na rzecz osób trzecich podmiotów wynajmujących
i dzierżawiących nieruchomości, usługi sprzedaży nieruchomości,
usługi sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych, usługi sprzedaży apartamentów, usługi sprzedaży nieruchomości komercyjnych
z zawartymi umowami najmu lub dzierżawy, usługi sprzedaży nieruchomości mieszkalnych, gruntowych i rekreacyjnych z zawartymi
umowami najmu lub dzierżawy, 43 usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie mieszkań i lokali użytkowych na pobyt czasowy,
wynajmowanie kwater, wynajmowanie pokoi, wynajmowanie sal
konferencyjnych, wynajmowanie sal na posiedzenia i zebrania, usługi hotelarskie, hotele, motele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, usługi restauracji, kawiarni, barów, pubów,
lodziarni, gastronomia obwoźna, catering, obsługa gastronomiczna
w zakresie organizowania przyjęć służbowych poza lokalami gastronomicznymi, sympozjów, konferencji, służbowych bankietów
i innych imprez okolicznościowych w celach służbowych, obsługa
gastronomiczna przyjęć i uroczystości towarzyskich, wypożyczanie
urządzeń gastronomicznych, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny
stołowej, szklanej zastawy stołowej i wyposażenia kuchni, dostarczanie posiłków i napojów, doradztwo przy wyborze menu, usługi
kelnerskie.

(111) 295131
(220) 2016 07 26
(210) 459578
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) FENIX CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Fenix Group Zamieszkaj w odnowionej kamienicy
(540)

(531) 03.07.01, 03.07.16, 03.07.17, 03.07.24, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, agencje nieruchomości, powiernictwo
nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, organizowanie
wynajmu nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, inwestycje kapitałowe związane z nieruchomościami i sztuką, usługi
nabywania nieruchomości, doradztwo inwestycyjne, informacje finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, usługi konsultacyjne
dotyczące nieruchomości, usługi finansowe dotyczące nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych, usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami komercyjnymi, doradztwo inwestycyjne dotyczące
nieruchomości komercyjnych, stacjonarne i internetowe agencje
nieruchomości komercyjnych, mieszkalnych, gruntowych i rekreacyjnych, rozliczenia finansowe transakcji związanych z kupnem,
sprzedażą, zamianą, dzierżawą i wynajmem nieruchomości, kaucje
jako gwarancje, finansowanie, sprzedaż, kupno, wynajem, dzierżawa,
timesharing nieruchomości, wycena nieruchomości, oszacowanie
i wycena majątku nieruchomego, pośrednictwo w sprawach majątku
nieruchomego, wynajmowanie budynków mieszkalnych, biurowych
oraz mieszkań i powierzchni w tych obiektach, usługi powiernicze,
udzielanie pożyczek, sponsorowanie finansowe, wycena antyków,
dzieł sztuki, biżuterii, wycena kosztów naprawy i renowacji, ściąganie
czynszów i należności, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, na cele
kultury i sztuki, doradztwo i pośrednictwo w zakresie ubezpieczenia
nieruchomości, sporządzanie opinii i ekspertyz finansowych w dzie-
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dzinie inwestycji budowlanych, obrotu nieruchomościami, planów
inwestycyjnych, inwestowanie w nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami, planowanie
inwestycji w nieruchomości, usługi finansowe w zakresie zakupu i inwestycji w nieruchomości, finansowe usługi developerskie w zakresie sprzedaży nieruchomości, usługi deweloperskie i inwestycyjne
związane z nieruchomościami, usługi komercjalizacji nieruchomości
w zakresie poszukiwania najemców i dzierżawców komercyjnych,
poszukiwanie na rzecz osób trzecich podmiotów wynajmujących
i dzierżawiących nieruchomości, usługi sprzedaży nieruchomości,
usługi sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych, usługi sprzedaży apartamentów, usługi sprzedaży nieruchomości komercyjnych
z zawartymi umowami najmu lub dzierżawy, usługi sprzedaży nieruchomości mieszkalnych, gruntowych i rekreacyjnych z zawartymi
umowami najmu lub dzierżawy, 43 usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie mieszkań i lokali użytkowych na pobyt czasowy,
wynajmowanie kwater, wynajmowanie pokoi, wynajmowanie sal
konferencyjnych, wynajmowanie sal na posiedzenia i zebrania, usługi hotelarskie, hotele, motele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, usługi restauracji, kawiarni, barów, pubów,
lodziarni, gastronomia obwoźna, catering, obsługa gastronomiczna
w zakresie organizowania przyjęć służbowych poza lokalami gastronomicznymi, sympozjów, konferencji, służbowych bankietów
i innych imprez okolicznościowych w celach służbowych, obsługa
gastronomiczna przyjęć i uroczystości towarzyskich, wypożyczanie
urządzeń gastronomicznych, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny
stołowej, szklanej zastawy stołowej i wyposażenia kuchni, dostarczanie posiłków i napojów, doradztwo przy wyborze menu, usługi
kelnerskie.

(111) 295132
(220) 2016 07 26
(210) 459579
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) FENIX CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Fenix Group renesans architektury
(540)

(531) 03.07.01, 03.07.16, 03.07.17, 03.07.24, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, agencje nieruchomości, powiernictwo
nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, organizowanie
wynajmu nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, inwestycje kapitałowe związane z nieruchomościami i sztuką, usługi
nabywania nieruchomości, doradztwo inwestycyjne, informacje finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, usługi konsultacyjne
dotyczące nieruchomości, usługi finansowe dotyczące nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych, usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami komercyjnymi, doradztwo inwestycyjne dotyczące
nieruchomości komercyjnych, stacjonarne i internetowe agencje
nieruchomości komercyjnych, mieszkalnych, gruntowych i rekreacyjnych, rozliczenia finansowe transakcji związanych z kupnem,
sprzedażą, zamianą, dzierżawą i wynajmem nieruchomości, kaucje
jako gwarancje, finansowanie, sprzedaż, kupno, wynajem, dzierżawa,
timesharing nieruchomości, wycena nieruchomości, oszacowanie
i wycena majątku nieruchomego, pośrednictwo w sprawach majątku
nieruchomego, wynajmowanie budynków mieszkalnych, biurowych
oraz mieszkań i powierzchni w tych obiektach, usługi powiernicze,
udzielanie pożyczek, sponsorowanie finansowe, wycena antyków,
dzieł sztuki, biżuterii, wycena kosztów naprawy i renowacji, ściąganie
czynszów i należności, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, na cele
kultury i sztuki, doradztwo i pośrednictwo w zakresie ubezpieczenia
nieruchomości, sporządzanie opinii i ekspertyz finansowych w dziedzinie inwestycji budowlanych, obrotu nieruchomościami, planów
inwestycyjnych, inwestowanie w nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomo-
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ści, doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami, planowanie
inwestycji w nieruchomości, usługi finansowe w zakresie zakupu i inwestycji w nieruchomości, finansowe usługi developerskie w zakresie sprzedaży nieruchomości, usługi deweloperskie i inwestycyjne
związane z nieruchomościami, usługi komercjalizacji nieruchomości
w zakresie poszukiwania najemców i dzierżawców komercyjnych,
poszukiwanie na rzecz osób trzecich podmiotów wynajmujących
i dzierżawiących nieruchomości, usługi sprzedaży nieruchomości,
usługi sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych, usługi sprzedaży apartamentów, usługi sprzedaży nieruchomości komercyjnych
z zawartymi umowami najmu lub dzierżawy, usługi sprzedaży nieruchomości mieszkalnych, gruntowych i rekreacyjnych z zawartymi
umowami najmu lub dzierżawy, 43 usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie mieszkań i lokali użytkowych na pobyt czasowy,
wynajmowanie kwater, wynajmowanie pokoi, wynajmowanie sal
konferencyjnych, wynajmowanie sal na posiedzenia i zebrania, usługi hotelarskie, hotele, motele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, usługi restauracji, kawiarni, barów, pubów,
lodziarni, gastronomia obwoźna, catering, obsługa gastronomiczna
w zakresie organizowania przyjęć służbowych poza lokalami gastronomicznymi, sympozjów, konferencji, służbowych bankietów
i innych imprez okolicznościowych w celach służbowych, obsługa
gastronomiczna przyjęć i uroczystości towarzyskich, wypożyczanie
urządzeń gastronomicznych, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny
stołowej, szklanej zastawy stołowej i wyposażenia kuchni, dostarczanie posiłków i napojów, doradztwo przy wyborze menu, usługi
kelnerskie.

(111) 295133
(220) 2016 07 26
(210) 459580
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) FENIX CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Fenix Capital
(540)

(531) 03.07.01, 03.07.16, 03.07.17, 03.07.24, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, agencje nieruchomości, powiernictwo
nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, organizowanie
wynajmu nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, inwestycje kapitałowe związane z nieruchomościami i sztuką, usługi
nabywania nieruchomości, doradztwo inwestycyjne, informacje finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, usługi konsultacyjne
dotyczące nieruchomości, usługi finansowe dotyczące nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych, usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami komercyjnymi, doradztwo inwestycyjne dotyczące
nieruchomości komercyjnych, stacjonarne i internetowe agencje
nieruchomości komercyjnych, mieszkalnych, gruntowych i rekreacyjnych, rozliczenia finansowe transakcji związanych z kupnem,
sprzedażą, zamianą, dzierżawą i wynajmem nieruchomości, kaucje
jako gwarancje, finansowanie, sprzedaż, kupno, wynajem, dzierżawa,
timesharing nieruchomości, wycena nieruchomości, oszacowanie
i wycena majątku nieruchomego, pośrednictwo w sprawach majątku
nieruchomego, wynajmowanie budynków mieszkalnych, biurowych
oraz mieszkań i powierzchni w tych obiektach, usługi powiernicze,
udzielanie pożyczek, sponsorowanie finansowe, wycena antyków,
dzieł sztuki, biżuterii, wycena kosztów naprawy i renowacji, ściąganie
czynszów i należności, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, na cele
kultury i sztuki, doradztwo i pośrednictwo w zakresie ubezpieczenia
nieruchomości, sporządzanie opinii i ekspertyz finansowych w dziedzinie inwestycji budowlanych, obrotu nieruchomościami, planów
inwestycyjnych, inwestowanie w nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami, planowanie
inwestycji w nieruchomości, usługi finansowe w zakresie zakupu i inwestycji w nieruchomości, finansowe usługi developerskie w zakresie sprzedaży nieruchomości, usługi deweloperskie i inwestycyjne
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związane z nieruchomościami, usługi komercjalizacji nieruchomości
w zakresie poszukiwania najemców i dzierżawców komercyjnych,
poszukiwanie na rzecz osób trzecich podmiotów wynajmujących
i dzierżawiących nieruchomości, usługi sprzedaży nieruchomości,
usługi sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych, usługi sprzedaży apartamentów, usługi sprzedaży nieruchomości komercyjnych
z zawartymi umowami najmu lub dzierżawy, usługi sprzedaży nieruchomości mieszkalnych, gruntowych i rekreacyjnych z zawartymi
umowami najmu lub dzierżawy, 43 usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie mieszkań i lokali użytkowych na pobyt czasowy,
wynajmowanie kwater, wynajmowanie pokoi, wynajmowanie sal
konferencyjnych, wynajmowanie sal na posiedzenia i zebrania, usługi hotelarskie, hotele, motele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, usługi restauracji, kawiarni, barów, pubów,
lodziarni, gastronomia obwoźna, catering, obsługa gastronomiczna
w zakresie organizowania przyjęć służbowych poza lokalami gastronomicznymi, sympozjów, konferencji, służbowych bankietów
i innych imprez okolicznościowych w celach służbowych, obsługa
gastronomiczna przyjęć i uroczystości towarzyskich, wypożyczanie
urządzeń gastronomicznych, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny
stołowej, szklanej zastawy stołowej i wyposażenia kuchni, dostarczanie posiłków i napojów, doradztwo przy wyborze menu, usługi
kelnerskie.

(111) 295134
(220) 2016 07 26
(151) 2017 02 13
(441) 2016 10 24
(732) LOFAS SPRINT S.R.L., Mediolan, IT.
(540) LEONE
(540)

Nr 9/2017

(510), (511) 30 produkty zbożowe, batoniki zbożowe, potrawy
na bazie mąki, zakwas, wyroby piekarnicze, pieczywo pszenne i żytnie, chleb, chleb bezdrożdżowy, chlebki w formie miseczek do żurku,
chleb na zakwasie, chleb dyniowy, napoje na bazie zakwasu, kwas
chlebowy, ocet piwny, zaczyn z drożdży, bułki na rozczynie, bułeczki słodkie pieczywo imbirowe, bułka tarta, chipsy jako produkty
zbożowe, ciasta, ciasta mączne, drożdżówki, mięso w cieście, mięso
zapiekane w cieście, gofry, kluski, gotowe potrawy z klusek, torty,
przekąski zbożowe, ciasteczka, suchary, pizza, kanapki herbatniki,
kasze spożywcze, wyroby cukiernicze na bazie owsa, wyroby cukiernicze, mąka, żywność na bazie mąki, przyprawy, 35 handel detaliczny i hurtowy w zakresie artykułów spożywczych, reklama, informacja
handlowa, udzielanie porad konsumentom, telemarketing, reklama
prasowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotki, prospekty, druki, 43 usługi gastronomiczne: prowadzenie barów, bufetów, restauracji, stołówek, barów szybkiej obsługi jako snack-bary,
przygotowywanie żywności i napojów na zamówienie oraz ich dostawa, podawanie potraw i napojów, usługi cateringowe.

(111) 295136
(220) 2016 07 27
(151) 2017 01 26
(441) 2016 09 26
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) mediqskin
(540)

(210) 459611

(210) 459591

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 torby, plecaki, torby sportowe, worki sportowe,
25 odzież i obuwie sportowe i rekreacyjne dla mężczyzn, kobiet
i dzieci, odzież sportowa do dyscyplin ringowych i sztuk walki, a mianowicie, koszulki sportowe, koszulki termoaktywne, T-shirty, koszulki
bokserskie, szlafroki i kurtki, szorty do walk MMA, szorty bokserskie,
szorty do walk kick-thai, bluzy sportowe, spodnie sportowe, dresy,
odzież przeciwdeszczowa, płaszcze kąpielowe, poncha, 28 rękawice,
rękawice treningowe, rękawice bokserskie, akcesoria do wszystkich
rękawic zawarte w tej klasie, rękawice samochodowe, rękawice dużych rozmiarów, ochraniacze sportowe, a mianowicie: ochraniacze
głowy, ochraniacze stawu skokowego, suspensoria, pasy bokserskie,
ochrony klatki piersiowej dla kobiet, suspensoria dla kobiet, nałokietniki, łapki treningowe, tarcze pao, tarcze profilowane, pasy sportowe,
nagolenniki, ochraniacze na zęby, ochraniacze stóp, sprzęt sportowy, a mianowicie: gruszki bokserskie szybkościowe, piłki i gruszki
treningowe dla bokserów, uchwyty i mocowania do worków treningowych, worki treningowe, skakanki, worki treningowe mocowane
do ściany, worki treningowe ciężkie do MMA, sprężyny stalowe.
(111) 295135
(220) 2016 07 26
(210) 459598
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) ZWIERZCHOWSKI BOGUSŁAW, Tychy, PL.
(540) POWRÓT
DO
TRADYCJI
ZIARENKO
BOGUSŁAW
ZWIERZCHOWSKI
(540)

Kolor znaku: żółty, brązowy, czarny, beżowy
(531) 05.07.02, 25.01.15, 26.01.02, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.14

Kolor znaku: pomarańczowy, żółty, biały, czarny
(531) 24.13.01, 24.13.22, 24.17.15, 26.01.01, 26.01.04, 26.07.05,
27.05.01, 29.01.14, 26.11.11
(510), (511) 5 środki sanitarne do celów medycznych; toniki do użytku medycznego; toniki do skóry (lecznicze); leki na trądzik; preparaty do leczenia trądziku; preparaty czyszczące do leczenia trądziku
(preparaty farmaceutyczne); kremy na trądzik (preparaty farmaceutyczne); preparaty z niacyną do leczenia trądziku; żele do użytku
dermatologicznego; maści lecznicze do leczenia schorzeń dermatologicznych; maści lecznicze do stosowania na skórę; preparaty do leczenia opryszczki; preparaty do usuwania brodawek.
(111) 295137
(220) 2016 07 27
(151) 2017 01 26
(441) 2016 09 26
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) mediqskin
(540)

(210) 459613

Kolor znaku: różowy, jasnoróżowy, biały, czarny
(531) 24.13.01, 24.13.22, 24.17.15, 26.01.01, 26.01.04, 26.07.05,
26.11.11, 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 5 środki sanitarne do celów medycznych; toniki do użytku medycznego; toniki do skóry (lecznicze); leki na trądzik; preparaty do leczenia trądziku; preparaty czyszczące do leczenia trądziku
(preparaty farmaceutyczne); kremy na trądzik (preparaty farmaceutyczne); preparaty z niacyną do leczenia trądziku; żele do użytku
dermatologicznego; maści lecznicze do leczenia schorzeń dermatologicznych; maści lecznicze do stosowania na skórę; preparaty do leczenia opryszczki; preparaty do usuwania brodawek.

(111) 295138
(220) 2016 07 27
(151) 2017 02 03
(441) 2016 09 26
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) mediqskin
(540)

(210) 459619

Kolor znaku: szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 środki sanitarne do celów medycznych, toniki do użytku medycznego, toniki do skóry lecznicze, leki na trądzik, preparaty
do leczenia trądziku, preparaty czyszczące do leczenia trądziku jako
preparaty farmaceutyczne, kremy na trądzik jako preparaty farmaceutyczne, preparaty z niacyną do leczenia trądziku, żele do użytku
dermatologicznego, maści lecznicze do leczenia schorzeń dermatologicznych, maści lecznicze do stosowania na skórę, preparaty do leczenia opryszczki, preparaty do usuwania brodawek.
(111) 295139
(220) 2016 07 27
(210) 459622
(151) 2017 02 10
(441) 2016 09 12
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Wings of Color PERFECT SEPARATION High Precision And
Volume
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs, stylizatory do brwi, sztuczne rzęsy, odżywki do rzęs, 5 preparaty farmaceutyczne, lecznicze tusze
do rzęs, lecznicze odżywki do rzęs, lecznicze preparaty do rzęs.
(111) 295140
(220) 2016 07 27
(210) 459623
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 12
(732) GZELLA OSIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osie, PL.
(540) 1985 GZELLA WĘDLINY Z BORÓW Borowianki Historia
Smakiem Pisana
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony, złoty, siemnozielony
(531) 05.01.07, 05.01.10, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 wyroby wędliniarskie: parówki, w tym smakowe z dodatkami warzywnymi, nabiałowymi i przyprawami smakowymi, kiełbaski, wędliny, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, katalogowej, wysyłkowej, za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) oraz
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poprzez ofertę bezpośrednią: wyrobów wędliniarskich: parówek,
w tym smakowych z dodatkami warzywnymi, nabiałowymi i przyprawami smakowymi, kiełbasek, wędlin, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, promocja, marketing, reklama,
reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie targów, imprez, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych,
dekoracja wystaw sklepowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów: wyrobów wędliniarskich: parówek, w tym smakowych z dodatkami warzywnymi, nabiałowymi i przyprawami smakowymi, kiełbasek, wędlin, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary na stronie Web oraz sklepach. .

(111) 295141
(220) 2016 07 27
(210) 459624
(151) 2017 02 10
(441) 2016 09 12
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Wings of Color MAGIC CURL Length And Curve Builder
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs, stylizatory do brwi, sztuczne rzęsy, odżywki do rzęs, 5 preparaty farmaceutyczne, lecznicze tusze
do rzęs, lecznicze odżywki do rzęs, lecznicze preparaty do rzęs.
(111) 295142
(220) 2016 07 27
(210) 459627
(151) 2017 02 10
(441) 2016 09 12
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Wings of Color LONG LASHES VOLUME Extra Length And
Volume Creator
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs, stylizatory do brwi, sztuczne rzęsy, odżywki do rzęs, 5 preparaty farmaceutyczne, lecznicze tusze
do rzęs, lecznicze odżywki do rzęs, lecznicze preparaty do rzęs .
(111) 295143
(220) 2016 07 27
(210) 459628
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) CHOCHLIKI
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki, wyroby czekoladowe, czekoladki, praliny, batony, ciastka.
(111) 295144
(220) 2016 07 27
(210) 459631
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) SOWUL & SOWUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biskupiec, PL.
(540) MUUUTIP
(510), (511) 31 nasiona traw pastwiskowych, nasiona roślin rolniczych i ich mieszanki.
(111) 295145
(220) 2016 07 27
(210) 459643
(151) 2017 02 08
(441) 2016 09 26
(732) KAŁASZ MACIEJ MAC TRANS, Radom, PL.
(540) MAC TRANS
(510), (511) 39 transport, spedycja, fracht (przewóz towarów).
(111) 295146
(220) 2016 07 27
(210) 459644
(151) 2017 02 08
(441) 2016 09 26
(732) WYSKIEL JACEK, WYSKIEL MAREK MEBKOR SPÓŁKA
CYWILNA, Łukawiec, PL.
(540) otomeble.pl
(510), (511) 20 meble, meble pokojowe, meble sypialne, meble
biurowe, biurka, fotele, kanapy, komody, kredensy, krzesła, ławy
jako meble, łóżka, półki meblowe, półki bibelotowe, psie budy, regały jako meble, stoły jako meble, szafki, lustra, ramy do obrazów,
35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) towarów obejmujących:
meble, meble pokojowe, meble sypialne, meble biurowe, biurka, fotele, kanapy, komody, kredensy, krzesła, ławy jako meble, łóżka, półki
meblowe, półki bibelotowe, psie budy, regały jako meble, stoły jako
meble, szafki, lustra, ramy do obrazów, dywany, dywaniki, wykładziny podłogowe, tapety, karnisze do zasłon i firanek, koce, kołdry,
narzuty na łóżka, obrusy stołowe niepapierowe, pościel, przykrycia
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na łóżka, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego, artykuły
sportowe i gimnastyczne, urządzenia do oświetlania, urządzenia
do gotowania, sprzęt do czyszczenia, ozdoby choinkowe, reklama
w tym: radiowa, telewizyjna, za pośrednictwem Internetu towarów
obejmujących: meble, meble pokojowe, meble sypialne, meble biurowe, biurka, fotele, kanapy, komody kredensy, krzesła, ławy jako meble, łóżka, półki meblowe, półki bibelotowe, psie budy, regały jako
meble, stoły jako meble, szafki, lustra, ramy do obrazów, dywany, dywaniki, wykładziny podłogowe, tapety, karnisze do zasłon i firanek,
koce, kołdry, narzuty na łóżka, obrusy stołowe niepapierowe, pościel,
przykrycia na łóżka, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego, artykuły sportowe i gimnastyczne, urządzenia do oświetlania,
urządzenia do gotowania, sprzęt do czyszczenia, ozdoby choinkowe,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prezentowanie oferty
handlowej w Internecie, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych.

(111) 295147
(220) 2016 07 27
(210) 459645
(151) 2017 02 09
(441) 2016 09 26
(732) NOVARTIS AG, Bazylea, CH.
(540) KOSTAROX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi,
a mianowicie środki przeciwbólowe, leki przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.

Nr 9/2017

lęgnacji kwiatów naturalnych i hodowli roślin doniczkowych, usługi
prowadzenia detalicznej i/lub hurtowej sprzedaży z wykorzystaniem
telekomunikacji i internetu oraz usługi sprzedaży wysyłkowej kwiatów, roślin, upominków, artykułów florystycznych, artykułów dekoracyjnych, artykułów do pielęgnacji kwiatów naturalnych i hodowli
roślin doniczkowych, zarządzanie kwiaciarniami oraz sieciami kwiaciarni, doradztwo i pomoc dotycząca organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie kwiaciarni, 39 dostarczanie
kwiatów, dostarczanie kwiatów zamówionych korespondencyjnie
lub za pośrednictwem telekomunikacji i przez Internet, transport
kwiatów, transport roślin, 44 kwiaciarstwo, układanie kwiatów,
projektowanie kompozycji kwiatowych, udostępnianie informacji
o identyfikacji roślin i kwiatów do celów ogrodniczych, usługi doradcze związane z uprawą roślin.

(111) 295151
(220) 2016 07 28
(210) 459677
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) CYDR JABŁOŃSKI JABŁKA LIGOL TŁOCZNIA GÓRA KALWARIA
RECEPTURA Z WYSELEKCJONOWANYCH ODMIAN
(540)

(111) 295148
(220) 2016 07 27
(210) 459647
(151) 2017 02 09
(441) 2016 09 26
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) ODKRYJ, CO MOŻE ZBOŻE
(510), (511) 30 kasze spożywcze, makarony, makaron pełnoziarnisty,
makaron razowy, makaron spożywczy, mąka, mąka spożywcza, potrawy na bazie mąki, żywność na bazie mąki, produkty z mąki mielonej, muesli, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, płatki zbożowe
pełnoziarniste, płatki kukurydziane, płatki owsiane, płatki pszenne,
płatki żytnie, płatki owsiane z dodatkiem orzechów lub suszonych
owoców (granola), przekąski zbożowe, preparaty zbożowe, produkty
na bazie zbóż, ryż, spaghetti.
(111) 295149
(220) 2016 07 27
(210) 459662
(151) 2017 02 08
(441) 2016 09 26
(732) COL-WAY MAURYCY TUREK, JAROSŁAW ZYCH SPÓŁKA
JAWNA, Koleczkowo, PL.
(540) Axanta
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały, błękitny
(531) 26.11.01, 26.11.08, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 pastylki dla celów farmaceutycznych-suplement diety
z astaksantyną.
(111) 295150
(220) 2016 07 28
(210) 459670
(151) 2017 02 07
(441) 2016 09 26
(732) PĘCHERZEWSKA AGNIESZKA KWIACIARNIE WRZOS,
Łochowo, PL.
(540) Kwiaciarnie Wrzos
(540)

Kolor znaku: zielony, fioletowy, niebieski
(531) 26.11.02, 26.11.08, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 bukiety ze świeżych kwiatów, bukiety z suszonych
kwiatów, dekoracje kwiatowe [świeże], dekoracje kwiatowe [suszone], rośliny doniczkowe ozdobne, 35 usługi kwiaciarni oraz sklepu
detalicznego i/lub hurtowni z kwiatami, roślinami, upominkami, artykułami florystycznymi, artykułami dekoracyjnymi, artykułami do pie-

Kolor znaku: biały, beżowy, czerwony, zielony, granatowy, czarny
(531) 05.01.15, 05.07.13, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe i niskoalkoholowe, napoje alkoholowe i niskoalkoholowe o smaku jabłkowym, cydry (napoje alkoholowe i niskoalkoholowe), napoje alkoholowe i niskoalkoholowe
na bazie cydru, napoje alkoholowe i niskoalkoholowe z dodatkiem
cydru, cydry aromatyzowane (napoje alkoholowe i niskoalkoholowe), cydry musujące (napoje alkoholowe i niskoalkoholowe), grzańce
na bazie cydru lub z dodatkiem cydru (napoje alkoholowe i niskoalkoholowe).
(111) 295152
(220) 2016 07 28
(210) 459683
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) CALDENA
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania
w ogrodnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem rolniczym, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem rolniczym, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, organizowanie imprez,
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych
i reklamowych, udostępnianie powierzchni reklamowej, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi
konsultacji biznesowych w branży rolniczej, udzielanie informacji
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dotyczących działalności gospodarczej w zakresie przemysłu rolniczego, 42 hosting portali internetowych, programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów
internetowych, projektowanie portali sieciowych, projektowanie,
tworzenie, hosting i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, tworzenie, projektowanie, opracowywanie i utrzymywanie
witryn internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie, zarządzanie i nadzór forum dyskusyjnych online, usługi badawcze w zakresie rolnictwa, usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa
nawozów stosowanych w rolnictwie, usługi informacyjne dotyczące
bezpieczeństwa substancji chemicznych stosowanych w rolnictwie,
specjalistyczne usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie chemii
rolniczej, usługi w zakresie oceniania skuteczności rolniczych środków chemicznych, 45 usługi serwisów społecznościowych online,
doradztwo prawne, badania prawne.

(111) 295153
(220) 2016 07 28
(210) 459684
(151) 2017 02 13
(441) 2016 10 24
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) AGRISA
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), polepszacze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory wzrostu-inne
niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych, bakterie inne niż
do celów medycznych lub weterynaryjnych, biostymulatory (środki
oddziałujące na procesy życiowe roślin w inny sposób niż składnik
pokarmowy), środki chemiczne do ochrony roślin inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze, środki
do ochrony nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory-środki
chemiczne, naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające wzrost
roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie,
chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, płyny
wspomagające do użytku wraz z dodatkami do fungicydów, środki nawilżające do użytku jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin, środki
do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki nawilżające do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawilżające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, środki ochrony
roślin przeciw patogenom, produkty chemiczne do hamowania rozwoju chwastów, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania
w ogrodnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem rolniczym, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem rolniczym, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, organizowanie imprez,
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych
i reklamowych, udostępnianie powierzchni reklamowej, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi
konsultacji biznesowych w branży rolniczej, udzielanie informacji
dotyczących działalności gospodarczej w zakresie przemysłu rolniczego, 42 hosting portali internetowych, programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów
internetowych, projektowanie portali sieciowych, projektowanie,
tworzenie, hosting i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, tworzenie, projektowanie, opracowywanie i utrzymywanie
witryn internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie, zarządzanie i nadzór forum dyskusyjnych online, usługi badawcze w zakresie rolnictwa, usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa
nawozów stosowanych w rolnictwie, usługi informacyjne dotyczące
bezpieczeństwa substancji chemicznych stosowanych w rolnictwie,
specjalistyczne usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie chemii
rolniczej, usługi w zakresie oceniania skuteczności rolniczych środków chemicznych, 45 usługi serwisów społecznościowych online,
doradztwo prawne, badania prawne.
(111) 295154
(151) 2017 02 13

(220) 2016 07 28
(441) 2016 10 24

(210) 459685
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(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) AGROKASA
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), polepszacze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory wzrostu [inne
niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], bakterie [inne
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], biostymulatory
(środki oddziałujące na procesy życiowe roślin w inny sposób niż
składnik pokarmowy), środki chemiczne do ochrony roślin [inne
niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki do ochrony nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory
[środki chemiczne], naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające
wzrost roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie,
płyny wspomagające do użytku wraz z dodatkami do fungicydów,
środki nawilżające do użytku jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin, środki
do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki nawilżające do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawilżające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, środki ochrony
roślin przeciw patogenom, produkty chemiczne do hamowania rozwoju chwastów, 5 pestycydy, preparaty chemiczne do zwalczania
szkodników, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze, preparaty
do niszczenia robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy, 31 nasiona, sadzonki, cebulki i rozsady do hodowli roślin, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania
w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami
do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą
dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
rolniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem rolniczym, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, udostępnianie powierzchni
reklamowej, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów
społecznościowych, usługi konsultacji biznesowych w branży rolniczej, udzielanie informacji dotyczących działalności gospodarczej
w zakresie przemysłu rolniczego, 42 hosting portali internetowych,
programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, projektowanie portali
sieciowych, projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, tworzenie, projektowanie, opracowywanie i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób
trzecich, projektowanie, zarządzanie i nadzór forum dyskusyjnych
online, usługi badawcze w zakresie rolnictwa, usługi informacyjne
dotyczące bezpieczeństwa nawozów stosowanych w rolnictwie,
usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa substancji chemicznych stosowanych w rolnictwie, specjalistyczne usługi konsultacyjne
i doradcze w zakresie chemii rolniczej, usługi w zakresie oceniania
skuteczności rolniczych środków chemicznych, 45 usługi serwisów
społecznościowych online, doradztwo prawne, badania prawne.
(111) 295155
(220) 2016 07 28
(210) 459686
(151) 2017 02 13
(441) 2016 10 24
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) VIGOUR
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania
w ogrodnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem rolniczym, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem rolniczym, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, organizowanie imprez,
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wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych
i reklamowych, udostępnianie powierzchni reklamowej, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi
konsultacji biznesowych w branży rolniczej, udzielanie informacji
dotyczących działalności gospodarczej w zakresie przemysłu rolniczego, 42 hosting portali internetowych, programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów
internetowych, projektowanie portali sieciowych, projektowanie,
tworzenie, hosting i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, tworzenie, projektowanie, opracowywanie i utrzymywanie
witryn internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie, zarządzanie i nadzór forum dyskusyjnych online, usługi badawcze w zakresie rolnictwa, usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa
nawozów stosowanych w rolnictwie, usługi informacyjne dotyczące
bezpieczeństwa substancji chemicznych stosowanych w rolnictwie,
specjalistyczne usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie chemii
rolniczej, usługi w zakresie oceniania skuteczności rolniczych środków chemicznych, 45 usługi serwisów społecznościowych online,
doradztwo prawne, badania prawne.

(111) 295156
(220) 2016 07 28
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) INEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540)
(540)

(210) 459697

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.04.02, 26.11.22, 29.01.04
(510), (511) 9 anteny, chipy [układy scalone], druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, dźwięk (urządzenia
do transmisji), interfejsy komputerowe [informatyka], kable optyczne
[światłowody], karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, oprogramowanie komputerowe, nagrane, optyczne włókna przewodzące
promienie świetlne [światłowody], pamięci komputerowe, programy
gier komputerowych, programy komputerowe [software ładowalny],
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], sprzęt
radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, urządzenia do zdalnego
sterowania, 16 wydawnictwa na nośnikach papierowych, 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji
konsumenckiej], komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych
w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych), komputerowe bazy
danych (systematyzacja danych abonentów), komputerowe zarządzanie plikami, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pośrednictwo w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych, usługi reklamowe za pośrednictwem
urządzeń telekomunikacyjnych i Internetu, 37 instalowanie i naprawa telefonów i urządzeń elektrycznych, usługi w zakresie naprawy,
konserwacji i przeglądu urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych, 38 informacja o telekomunikacji, łączność poprzez sieć
światłowodów, łączność telefoniczna, łączność za pomocą telefonii
komórkowej, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie przesyłania informacji,
obrazu, dźwięku i danych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych, usługi doradcze dotyczące telekomunikacj,
41 usługi w zakresie rozrywki za pośrednictwem Internetu i urządzeń
telekomunikacyjnych, usługi w zakresie produkcji filmów, nauczanie
dotyczące języków obcych i szkolnictwa ogólnego oraz zawodowego, organizowanie widowisk kulturalnych, sportowych, konkursów,
balów i zabaw, 42 analizy systemów komputerowych, elektroniczna
konwersja danych lub programów, projektowanie oprogramowania
komputerowego, usługi projektowe dotyczące telekomunikacji, informatyki i Internetu, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, projektowanie systemów komputerowych.
(111) 295157
(220) 2016 07 28
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) INEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.

(210) 459698
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(540)
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 19.03.03, 26.04.01, 29.01.04
(510), (511) 9 anteny, chipy [układy scalone], druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, dźwięk (urządzenia
do transmisji), interfejsy komputerowe [informatyka], kable optyczne
[światłowody], karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, oprogramowanie komputerowe, nagrane, optyczne włókna przewodzące
promienie świetlne [światłowody], pamięci komputerowe, programy
gier komputerowych, programy komputerowe [software ładowalny],
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], sprzęt
radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, urządzenia do zdalnego
sterowania, 16 wydawnictwa na nośnikach papierowych, 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji
konsumenckiej], komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych
w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych), komputerowe bazy
danych (systematyzacja danych abonentów), komputerowe zarządzanie plikami, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pośrednictwo w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych, usługi reklamowe za pośrednictwem
urządzeń telekomunikacyjnych i Internetu, 37 instalowanie i naprawa telefonów i urządzeń elektrycznych, usługi w zakresie naprawy,
konserwacji i przeglądu urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych, 38 informacja o telekomunikacji, łączność poprzez sieć
światłowodów, łączność telefoniczna, łączność za pomocą telefonii
komórkowej, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie przesyłania informacji,
obrazu, dźwięku i danych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych, usługi doradcze dotyczące telekomunikacji,
41 usługi w zakresie rozrywki za pośrednictwem Internetu i urządzeń
telekomunikacyjnych, usługi w zakresie produkcji filmów, nauczanie
dotyczące języków obcych i szkolnictwa ogólnego oraz zawodowego, organizowanie widowisk kulturalnych, sportowych, konkursów,
balów i zabaw, 42 analizy systemów komputerowych, elektroniczna
konwersja danych lub programów, projektowanie oprogramowania
komputerowego, usługi projektowe dotyczące telekomunikacji, informatyki i Internetu, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, projektowanie systemów komputerowych.
(111) 295158
(220) 2016 07 28
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) INEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) BIZNES JEST IN!
(540)

(210) 459703

Kolor znaku: fioletowy, biały, niebieski
(531) 26.01.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 anteny, chipy [układy scalone], druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, dźwięk (urządzenia
do transmisji), interfejsy komputerowe [informatyka], kable optyczne
[światłowody], karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, oprogramowanie komputerowe, nagrane, optyczne włókna przewodzące
promienie świetlne [światłowody], pamięci komputerowe, programy
gier komputerowych, programy komputerowe [software ładowalny],
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputero-
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we, nagrane, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], sprzęt
radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, urządzenia do zdalnego
sterowania, 16 wydawnictwa na nośnikach papierowych, 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji
konsumenckiej], komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych
w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych), komputerowe bazy
danych (systematyzacja danych abonentów), komputerowe zarządzanie plikami, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pośrednictwo w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych, usługi reklamowe za pośrednictwem
urządzeń telekomunikacyjnych i Internetu, 37 instalowanie i naprawa telefonów i urządzeń elektrycznych, usługi w zakresie naprawy,
konserwacji i przeglądu urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych, 38 informacja o telekomunikacji, łączność poprzez sieć
światłowodów, łączność telefoniczna, łączność za pomocą telefonii
komórkowej, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie przesyłania informacji,
obrazu, dźwięku i danych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych, usługi doradczedotyczące telekomunikacji,
41 usługi w zakresie rozrywki za pośrednictwem Internetu i urządzeń
telekomunikacyjnych, usługi w zakresie produkcji filmów, nauczanie
dotyczące języków obcych i szkolnictwa ogólnego oraz zawodowego, organizowanie widowisk kulturalnych, sportowych, konkursów,
balów i zabaw, 42 analizy systemów komputerowych, elektroniczna
konwersja danych lub programów, projektowanie oprogramowania
komputerowego, usługi projektowe dotyczące telekomunikacji, informatyki i Internetu, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, projektowanie systemów komputerowych.

(111) 295159
(220) 2016 07 28
(210) 459708
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) INEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) JESTEŚ IN
(510), (511) 9 anteny, chipy [układy scalone], druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, urządzenia do transmisji dźwięku, interfejsy komputerowe [informatyka], kable optyczne
[światłowody], karty z układem scalonym lub mikroprocesorem,
oprogramowanie komputerowe, nagrane, optyczne włókna przewodzące promienie świetlne [światłowody], pamięci komputerowe,
programy gier komputerowych, programy komputerowe [software
ładowalny], programy komputerowe nagrane, programy sterujące
komputerowe, nagrane, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, urządzenia
do zdalnego sterowaniania, 16 wydawnictwa na nośnikach papierowych, 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
[punkty informacji konsumenckiej], pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych, systematyzacja danych abonentów w komputerowych bazach
danych, komputerowe zarządzanie plikami, projektowanie systemów komputerowych, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi reklamowe za pośrednictwem
urządzeń telekomunikacyjnych i Internetu, 37 instalowanie i naprawa telefonów i urządzeń elektrycznych, usługi w zakresie naprawy,
konserwacji i przeglądu urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych, 38 informacja o telekomunikacji, łączność poprzez sieć
światłowodów, łączność telefoniczna, łączność za pomocą telefonii
komórkowej, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie przesyłania informacji,
obrazu, dźwięku i danych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych
i informatycznych, 41 usługi w zakresie rozrywki za pośrednictwem
Internetu i urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie produkcji filmów, nauczanie dotyczące języków obcych i szkolnictwa
ogólnego oraz zawodowego, organizowanie widowisk kulturalnych, sportowych, konkursów, balów i zabaw, 42 analizy systemów
komputerowych, elektroniczna konwersja danych lub programów,
projektowanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze
i projektowe dotyczące telekomunikacji, informatyki i Internetu,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich.
(111) 295160
(220) 2016 07 28
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) ZEC SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.

(210) 459712

3055

(540) ZEC SERVICE
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 naprawa i konserwacja zbiorników, cystern i pojemników metalowych, usługi w zakresie napraw i konserwacji kranów
i zaworów, czyszczenie i naprawa kotłów, instalowanie konstrukcji
metalowych, montaż rusztowań, instalowanie i naprawy: generatorów pary oraz rurociągów do ogrzewania, palników, pieców, pomp
i sprężarek, rurociągów, silników i turbin, urządzeń do podnoszenia
i przenoszenia, urządzeń do chłodzenia i wentylacji, obrabiarek,
usługi uszczelniania budynków, usługi budowlane w zakresie murarstwa, usługi izolacyjne, usługi instalacyjne gazowe, wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne i grzewcze .
(111) 295161
(220) 2016 06 08
(210) 457573
(151) 2017 02 22
(441) 2016 11 07
(732) MEDIAEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MEDIAEXPERT
(510), (511) 16 druki, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, materiały
szkoleniowe i instruktażowe, czasopisma i wydawnictwa periodyczne,
gazety, 35 prowadzenie punktów sprzedaży następujących towarów:
urządzenia kuchenne elektrotechniczne-pralki, prasownice elektryczne, otwieracze do puszek, roboty kuchenne elektryczne, suszarki i suszarko-wirówki do celów domowych, szatkownice do warzyw, ubijaczki elektryczne do użytku domowego, krajalnice do chleba, malaksery,
maselnice, maszynki do siekania, urządzenia o napędzie silnikowym
do prania, czyszczenia i sprzątania pomieszczeń, maszynki do mięsa,
miksery, młynki elektryczne, wyciskacze soków, nożyczki elektryczne,
odkurzacze do użytku domowego, rozdrabniarki do odpadów, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, nośniki danych nagrane i czyste, dyktafony, kalkulatory, drukarki,
monitory, dyskietki, dyski kompaktowe, kasety, sprzęt przetwarzający
dane, komputery i osprzęt komputerowy, głośniki, mikrofony, aparaty
telefoniczne żelazka elektryczne, zapalniczki elektryczne samochodowe, gry telewizyjne, programy komputerowe i oprogramowanie
komputerów, kasy sklepowe, sprzęt przełączający, transformujący,
akumulatorowy, baterie, bezpieczniki, aparaty i sprzęt fotograficzny,
wyroby optyczne, okulary, urządzenia elektryczne do ogrzewania
przestrzeni, płynów, do gotowania, wentylacji, chłodzenia, suszenia,
urządzenia i instalacje klimatyzacyjne, elektryczne naczynia do gotowania, artykuły oświetleniowe, lampy gazowe i elektryczne, świeczniki, abażury, żyrandole, klosze, obudowy, zwieszenia do lamp, lampki
choinkowe, latarki, żarówki, gazowe, elektryczne, gazowo-elektryczne
kuchnie i osprzęt do nich, kuchenki mikrofalowe, szybkowary, ekspresy do kawy, kominki domowe, grzejniki, termofory, klimatyzatory, frytkownice, opiekacze, rożna, lodówki, zamrażarki, suszarki elektryczne
do bielizny i do włosów, wentylatory, okapy kuchenne, instalacje sanitarne, zapalniczki do gazu, rowery, meble, druki, maszyny do pisania
i sprzęt biurowy, materiały szkoleniowe i instruktażowe, czasopisma
i wydawnictwa periodyczne, gazety, franszyza w zakresie prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej, usługi także w sieci online w zakresie: reklamy, promocji sprzedaży, informacji handlowej, pokazów
towarów, badania rynku, doradztwa w prowadzeniu, zarządzaniu
i organizacji działalności gospodarczej i zaopatrzenia, usługi w zakresie: administrowania działalnością handlową, dystrybucji materiałów
promocyjnych i reklamowych, projektowania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu reklam w środkach masowego przekazu i w komputerowej sieci globalnej, aktualizacji materiałów reklamowych, badania
rynku, usługi telemarketingowe, pośrednictwa biznesowego i wspomagające w zawieraniu i realizacji transakcji, przetwarzanie danych
i zarządzanie nimi, badania i oceny biznesu, prowadzenie baz danych
związanych z działalnością handlową i magazynowaniem, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kongresów i zjazdów, wypożyczanie
kaset wideo i nagrań dźwiękowych, usługi w zakresie rekreacji, rozrywki, zabawy.
(111) 295162
(151) 2017 02 22

(220) 2016 06 08
(441) 2016 11 07

(210) 457574
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(732) MEDIAEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, czarny, biały
(531) 26.01.10, 29.01.14
(510), (511) 16 druki, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, materiały
szkoleniowe i instruktażowe, czasopisma i wydawnictwa periodyczne,
gazety, 35 prowadzenie punktów sprzedaży następujących towarów:
urządzenia kuchenne elektrotechniczne-pralki, prasownice elektryczne, otwieracze do puszek, roboty kuchenne elektryczne, suszarki i suszarko-wirówki do celów domowych, szatkownice do warzyw, ubijaczki elektryczne do użytku domowego, krajalnice do chleba, malaksery,
maselnice, maszynki do siekania, urządzenia o napędzie silnikowym
do prania, czyszczenia i sprzątania pomieszczeń, maszynki do mięsa,
miksery, młynki elektryczne, wyciskacze soków, nożyczki elektryczne,
odkurzacze do użytku domowego, rozdrabniarki do odpadów, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, nośniki danych nagrane i czyste, dyktafony, kalkulatory, drukarki,
monitory, dyskietki, dyski kompaktowe, kasety, sprzęt przetwarzający
dane, komputery i osprzęt komputerowy, głośniki, mikrofony, aparaty
telefoniczne żelazka elektryczne, zapalniczki elektryczne samochodowe, gry telewizyjne, programy komputerowe i oprogramowanie
komputerów, kasy sklepowe, sprzęt przełączający, transformujący,
akumulatorowy, baterie, bezpieczniki, aparaty i sprzęt fotograficzny,
wyroby optyczne, okulary, urządzenia elektryczne do ogrzewania
przestrzeni, płynów, do gotowania, wentylacji, chłodzenia, suszenia,
urządzenia i instalacje klimatyzacyjne, elektryczne naczynia do gotowania, artykuły oświetleniowe, lampy gazowe i elektryczne, świeczniki, abażury, żyrandole, klosze, obudowy, zwieszenia do lamp, lampki
choinkowe, latarki, żarówki, gazowe, elektryczne, gazowo-elektryczne
kuchnie i osprzęt do nich, kuchenki mikrofalowe, szybkowary, ekspresy do kawy, kominki domowe, grzejniki, termofory, klimatyzatory, frytkownice, opiekacze, rożna, lodówki, zamrażarki, suszarki elektryczne
do bielizny i do włosów, wentylatory, okapy kuchenne, instalacje sanitarne, zapalniczki do gazu, rowery, meble, druki, maszyny do pisania
i sprzęt biurowy, materiały szkoleniowe i instruktażowe, czasopisma
i wydawnictwa periodyczne, gazety, franszyza w zakresie prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej, usługi także w sieci online w zakresie: reklamy, promocji sprzedaży, informacji handlowej, pokazów
towarów, badania rynku, doradztwa w prowadzeniu, zarządzaniu
i organizacji działalności gospodarczej i zaopatrzenia, usługi w zakresie: administrowania działalnością handlową, dystrybucji materiałów
promocyjnych i reklamowych, projektowania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu reklam w środkach masowego przekazu i w komputerowej sieci globalnej, aktualizacji materiałów reklamowych, badania
rynku, usługi telemarketingowe, pośrednictwa biznesowego i wspomagające w zawieraniu i realizacji transakcji, przetwarzanie danych
i zarządzanie nimi, badania i oceny biznesu, prowadzenie baz danych
związanych z działalnością handlową i magazynowaniem, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kongresów i zjazdów, wypożyczanie
kaset wideo i nagrań dźwiękowych, usługi w zakresie rekreacji, rozrywki, zabawy.
(111) 295163
(220) 2016 06 08
(151) 2017 02 22
(441) 2016 11 07
(732) MEDIAEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, czarny, biały
(531) 26.01.10, 29.01.14
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(510), (511) 16 druki, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, materiały szkoleniowe i instruktażowe, czasopisma i wydawnictwa periodyczne, gazety, 35 prowadzenie punktów sprzedaży następujących
towarów: urządzenia kuchenne elektrotechniczne-pralki, prasownice elektryczne, otwieracze do puszek, roboty kuchenne elektryczne, suszarki i suszarko-wirówki do celów domowych, szatkownice
do warzyw, ubijaczki elektryczne do użytku domowego, krajalnice
do chleba, malaksery, maselnice, maszynki do siekania, urządzenia
o napędzie silnikowym do prania, czyszczenia i sprzątania pomieszczeń, maszynki do mięsa, miksery, młynki elektryczne, wyciskacze
soków, nożyczki elektryczne, odkurzacze do użytku domowego, rozdrabniarki do odpadów, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, nośniki danych nagrane i czyste, dyktafony, kalkulatory, drukarki, monitory, dyskietki, dyski kompaktowe,
kasety, sprzęt przetwarzający dane, komputery i osprzęt komputerowy, głośniki, mikrofony, aparaty telefoniczne żelazka elektryczne,
zapalniczki elektryczne samochodowe, gry telewizyjne, programy
komputerowe i oprogramowanie komputerów, kasy sklepowe, sprzęt
przełączający, transformujący, akumulatorowy, baterie, bezpieczniki,
aparaty i sprzęt fotograficzny, wyroby optyczne, okulary, urządzenia elektryczne do ogrzewania przestrzeni, płynów, do gotowania,
wentylacji, chłodzenia, suszenia, urządzenia i instalacje klimatyzacyjne, elektryczne naczynia do gotowania, artykuły oświetleniowe,
lampy gazowe i elektryczne, świeczniki, abażury, żyrandole, klosze,
obudowy, zwieszenia do lamp, lampki choinkowe, latarki, żarówki,
gazowe, elektryczne, gazowo-elektryczne kuchnie i osprzęt do nich,
kuchenki mikrofalowe, szybkowary, ekspresy do kawy, kominki domowe, grzejniki, termofory, klimatyzatory, frytkownice, opiekacze,
rożna, lodówki, zamrażarki, suszarki elektryczne do bielizny i do włosów, wentylatory, okapy kuchenne, instalacje sanitarne, zapalniczki
do gazu, rowery, meble, druki, maszyny do pisania i sprzęt biurowy,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, czasopisma i wydawnictwa
periodyczne, gazety, franszyza w zakresie prowadzenia punktów
sprzedaży detalicznej, usługi także w sieci online w zakresie: reklamy, promocji sprzedaży, informacji handlowej, pokazów towarów,
badania rynku, doradztwa w prowadzeniu, zarządzaniu i organizacji
działalności gospodarczej i zaopatrzenia, usługi w zakresie: administrowania działalnością handlową, dystrybucji materiałów promocyjnych i reklamowych, projektowania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu reklam w środkach masowego przekazu i w komputerowej
sieci globalnej, aktualizacji materiałów reklamowych, badania rynku,
usługi telemarketingowe, pośrednictwa biznesowego i wspomagające w zawieraniu i realizacji transakcji, przetwarzanie danych i zarządzanie nimi, badania i oceny biznesu, prowadzenie baz danych
związanych z działalnością handlową i magazynowaniem, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kongresów i zjazdów, wypożyczanie
kaset wideo i nagrań dźwiękowych, usługi w zakresie rekreacji, rozrywki, zabawy.

(111) 295164
(220) 2016 07 28
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) CIESZYŃSKI ZBYSZKO, Warszawa, PL.
(540) MIAMI Wars
(540)

(210) 459718

(210) 457575
Kolor znaku: jasnozielony, zielony, różowy
(531) 26.03.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 informacja o działalności gospodarczej oraz pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, pomoc w działalności gospodarczej
i jej prowadzeniu, zarządzanie działalnością gospodarczą, doradztwo dotyczące organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary
i usługi na rzecz osób trzecich w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, wyceny handlowe, usługi w zakresie wywiadu gospodarczego
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w odniesieniu do działalności gospodarczej, doradztwo handlowe,
prognozy ekonomiczne, analiza kosztów, badania i sondaże, badanie
opinii publicznej, badania i analizy rynku, obsługa administracyjna
firm na zlecenie, promocja sprzedaży dla osób trzecich w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie
i oferowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej
takich jak: produkty usługowe w zakresie transportu rzecznego, wynajmu łodzi, organizowania imprez, organizacja pokazów mody
w celach promocyjnych, dekorowanie wystaw sklepowych, usługi
impresariów w działalności artystycznej, zarządzanie programami
refundacji w imieniu osób trzecich, poszukiwania w zakresie patronatu, usługi sekretarskie, fakturowanie, powielanie dokumentów,
fotokopiowanie, reklama, agencja reklamowa, edycja i obróbka tekstów w szczególności tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów i tekstów sponsorowanych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, rozpowszechnianie i dystrybucja materiałów reklamowych w tym ulotek, prospektów, druków, próbek, materiałów i ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reklamy
bilbordowe, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, przygotowywanie reklam prasowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, prowadzenie kampanii reklamowych, tworzenie programów lojalnościowych, wynajem tablic reklamowych, wynajmowanie
nośników reklamowych, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia
biurowego, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, marketing i badania marketingowe, public relations, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, tworzenie w imieniu osób trzecich informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, tworzenie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet w zakresie
rezerwacji miejsc, transportu, noclegów, wynajmu łodzi, usługi zaopatrzenie osób trzecich (zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw), zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, sprzedaż: gotowych dań
do spożycia w tym sprzedaż poprzez centrale telefoniczne (call center) oraz Internet, sprzedaż artykułów cukierniczo-piekarniczych,
mięsa, wędlin, drobiu, dziczyzny, podrobów oraz przetworów z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, podrobów, 39 usługi transportowe autobusowe, dostarczanie korespondencji, przesyłek, dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów-zaopatrzenie,
dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, przewożenie ładunków, pakowanie prezentów, dystrybucja gazet, fracht,
fracht [przewóz towarów], pośrednictwo frachtowe, holowanie, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów,
usługi osób towarzyszącym podróżnym, pilotowanie usługi nawigacji transportowej, logistyka transportu, rezerwowanie miejsc na podróże, spacerowe rejsy statkami, rejsy statkami wycieczkowymi, wynajmowanie statków, transport barkami, transport łodziami,
statkami, transport pasażerski, transport podróżnych, transport portowy, transport morski, transport rzeczny, organizowanie wycieczek,
organizowanie wycieczek morskich, zwiedzanie turystyczne, wypożyczanie łodzi, statków, wypożyczanie pojazdów, przechowywanie
łodzi, załadunek statków, 41 nauczanie, nauczanie korespondencyjne, instruktaże, informacje o edukacji, kształcenie praktyczne w formie pokazów, zawodowe porady w zakresie edukacji lub kształcenia,
sprawdziany edukacyjne, rozrywka, usługi tłumaczy, organizowanie
i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenia warsztatów,
szkoleń, koncertów, spektakli, kongresów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, balów, loterii, przyjęć, spektakli, organizowanie wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym, organizowanie zawodów sportowych, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, realizacja spektakli, rezerwacja miejsc na spektakle, wynajmowanie kortów tenisowych,
usługi kluby zdrowia-poprawianie kondycji, prowadzenie zajęć fitness, usługi gier świadczonych on-line, usługi klubowe w zakresie
rozrywki lub nauczania, usługi informacyjne dotyczące imprez o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, dot. imprez rozrywkowych, rekreacyjnym, chronometria na imprezach sportowych, informacje
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o wypoczynku, publikowanie i wypożyczanie książek, publikowanie
elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, usługi komponowania układu graficznego publikacji inne niż do celów reklamowych, pisanie tekstów, innych niż
reklamowych, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
fotografie, usługi kaligrafii, usługi w zakresie udostępniania pomieszczeń i przestrzeni dla potrzeb organizacji zajęć, imprez o charakterze
kulturalnym lub edukacyjnym, udostępnianie obiektów i urządzeń
sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi prezenterów
muzyki, usługi trenerskie, usługi reporterskie, wypożyczanie sprzętu
sportowego, wypożyczanie magnetowidów, montaż taśm video,
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie aparatów
i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie aparatów i odbiorników radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie aparatury oświetleniowej
do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie filmów kinowych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach video, produkcja mikrofilmów,
produkcja programów radiowych, telewizyjnych, przedstawień teatralnych, telewizyjne programy rozrywkowe, usługi nagrań w studiach, 42 usługi artystów grafików, badania techniczne, projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, doradztwo
architektoniczne, opracowywanie projektów technicznych, planowanie urbanistyczne, projektowanie stoisk, wnętrz sklepowych, stoisk ekspozycyjnych, stoisk przenośnych związanych z promocją, analizy systemów komputerowych, digitalizacja dokumentów,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego,
elektroniczna analiza systemów komputerowych, administrowanie
stronami komputerowymi (sieciowymi), doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych w imieniu osób trzecich, elektroniczna konwersja danych lub programów, konwersja danych lub programów, monitoring
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, usługi komputerowe w zakresie
ochrony antywirusowej, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, programowanie komputerowe, projektowanie systemów komputerowych, powielanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w zakresie technologii informacyjnej (IT), inżynieria
techniczna, usługi komputerowe, mianowicie tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych użytkowników w celu organizowania grup, uczestniczenia w dyskusjach oraz brania udziału w tworzeniu sieci społecznych, biznesowych i społecznościowych, usługi
komputerowe, mianowicie hosting obiektów elektronicznych dla
osób trzecich, w celu organizowania i prowadzenia spotkań, imprez
oraz interaktywnych dyskusji za pośrednictwem sieci łącznościowych w tym dla osób trzecich (social media), usługi dostawców aplikacji (ASP) mianowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, usługi internetowego dostawcy
aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub
usprawniające ładowanie, pobieranie, transmisję strumieniową, wysyłanie, wyświetlanie, blogowanie, wysyłanie hiper łączy, dzielenie
się lub jakiekolwiek inne dostarczanie mediów elektronicznych lub
informacji za pośrednictwem sieci łącznościowych, umożliwianie
tymczasowego użytkowania aplikacji nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia społeczności wirtualnych oraz przesyłania treści audio, wideo, obrazów fotograficznych, tekstów, grafik i danych, 43 usługi cateringowe, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem produktami i transportem,
usługi w zakresie gastronomii świadczone w restauracjach, barach,
barach szybkiej obsługi, stołówkach, kafeteriach, kawiarniach, pubach, restauracjach typu fast-food, restauracjach samoobsługowych,
barach sałatkowych i innych punktach gastronomicznych, bary szybkiej obsługi i snack-bary, usługi barowe, kafeterie i bufety, kawiarnie,
restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, hotele, pensjonaty, pensjonaty rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje kwater
na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach, wypożyczanie
urządzeń do gotowania, usługi barowe, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi,
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narady], wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wypożyczanie konstrukcji przenośnych, wypożyczanie namiotów, wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej.

(111) 295165
(220) 2016 07 28
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) INEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540)
(540)

(210) 459720

Kolor znaku: niebieski
(531) 16.01.11, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.01, 29.01.04
(510), (511) 9 anteny, chipy [układy scalone], druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, urządzenia do transmisji dźwięku, interfejsy komputerowe [informatyka], kable optyczne
[światłowody], karty z układem scalonym lub mikroprocesorem,
oprogramowanie komputerowe, nagrane, optyczne włókna przewodzące promienie świetlne [światłowody], pamięci komputerowe,
programy gier komputerowych, programy komputerowe [software
ładowalny], programy komputerowe nagrane, programy sterujące
komputerowe, nagrane, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, urządzenia
do zdalnego sterowania, 16 wydawnictwa na nośnikach papierowych, 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
[punkty informacji konsumenckiej], pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych, systematyzacja danych abonentów w komputerowych bazach
danych, komputerowe zarządzanie plikami, projektowanie systemów komputerowych, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi reklamowe za pośrednictwem
urządzeń telekomunikacyjnych i Internetu, 37 instalowanie i naprawa telefonów i urządzeń elektrycznych, usługi w zakresie naprawy,
konserwacji i przeglądu urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych, 38 informacja o telekomunikacji, łączność poprzez sieć
światłowodów, łączność telefoniczna, łączność za pomocą telefonii
komórkowej, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie przesyłania informacji,
obrazu, dźwięku i danych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych
i informatycznych, 41 usługi w zakresie rozrywki za pośrednictwem
Internetu i urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie produkcji filmów, nauczanie dotyczące języków obcych i szkolnictwa
ogólnego oraz zawodowego, organizowanie widowisk kulturalnych, sportowych, konkursów, balów i zabaw, 42 analizy systemów
komputerowych, elektroniczna konwersja danych lub programów,
projektowanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze
i projektowe dotyczące telekomunikacji, informatyki i Internetu,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich.
(111) 295166
(220) 2016 07 28
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) INEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) inea fundacja
(540)

(210) 459732

Kolor znaku: czarny, różowy, niebieski, jasnoniebieski
(531) 24.17.03, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 anteny, chipy [układy scalone], druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, dźwięk (urządzenia
do transmisji), interfejsy komputerowe-informatyka, kable optyczne
[światłowody], karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, oprogramowanie komputerowe, nagrane, optyczne włókna przewodzące
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promienie świetlne [światłowody], pamięci komputerowe, programy
gier komputerowych, programy komputerowe [software ładowalny],
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], sprzęt
radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, urządzenia do zdalnego
sterowania, 16 wydawnictwa na nośnikach papierowych, 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji
konsumenckiej], komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych
w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych), komputerowe bazy
danych (systematyzacja danych abonentów), komputerowe zarządzanie plikami, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pośrednictwo w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych, usługi reklamowe za pośrednictwem
urządzeń telekomunikacyjnych i Internetu, 37 instalowanie i naprawa telefonów i urządzeń elektrycznych, usługi w zakresie naprawy,
konserwacji i przeglądu urządzeń Informatycznych i telekomunikacyjnych, 38 informacja o telekomunikacji, łączność poprzez sieć
światłowodów, łączność telefoniczna, łączność za pomocą telefonii
komórkowej, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie przesyłania informacji,
obrazu, dźwięku i danych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych, usługi doradcze dotyczące telekomunikacji,
41 usługi w zakresie rozrywki za pośrednictwem Internetu i urządzeń
telekomunikacyjnych, usługi w zakresie produkcji filmów, nauczanie
dotyczące języków obcych i szkolnictwa ogólnego oraz zawodowego, organizowanie widowisk kulturalnych, sportowych, konkursów,
balów i zabaw, 42 analizy systemów komputerowych, elektroniczna
konwersja danych lub programów, projektowanie oprogramowania
komputerowego, usługi doradcze i projektowe dotyczące informatyki i Internetu, projektowanie systemów komputerowych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich.

(111) 295167
(220) 2016 07 28
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) INEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) I JESTEŚ IN!
(540)

(210) 459739

Kolor znaku: niebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18, 24.17.04
(510), (511) 9 anteny, chipy [układy scalone], druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, dźwięk (urządzenia
do transmisji), interfejsy komputerowe [informatyka], kable optyczne [światłowody], karty z układem scalonym lub mikroprocesorem,
oprogramowanie komputerowe, nagrane, optyczne włókna przewodzące promienie świetlne [światłowody], pamięci komputerowe,
programy gier komputerowych, programy komputerowe [software
ładowalny], programy komputerowe nagrane, programy sterujące
komputerowe, nagrane, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, urządzenia
do zdalnego sterowania, 16 wydawnictwa na nośnikach papierowych, 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
[punkty informacji konsumenckiej], komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych),
komputerowe bazy danych (systematyzacja danych abonentów),
komputerowe zarządzanie plikami, projektowanie systemów komputerowych, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pośrednictwo w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych, usługi reklamowe za pośrednictwem
urządzeń telekomunikacyjnych i Internetu, 37 instalowanie i naprawa telefonów i urządzeń elektrycznych, usługi w zakresie naprawy,
konserwacji i przeglądu urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych, 38 informacja o telekomunikacji, łączność poprzez sieć
światłowodów, łączność telefoniczna, łączność za pomocą telefonii
komórkowej, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie przesyłania informacji,
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obrazu, dźwięku i danych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych
i informatycznych, 41 usługi w zakresie rozrywki za pośrednictwem
Internetu i urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie produkcji filmów, nauczanie dotyczące języków obcych i szkolnictwa
ogólnego oraz zawodowego, organizowanie widowisk kulturalnych, sportowych, konkursów, balów i zabaw, 42 analizy systemów
komputerowych, elektroniczna konwersja danych lub programów,
projektowanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze
i projektowe dotyczące telekomunikacji, informatyki i Internetu,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich.

(111) 295168
(220) 2016 07 29
(210) 459742
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) KANCELARIA EUPATENT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) EU PATENT
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 41 usługi edukacyjne z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, organizacja i prowadzenie szkoleń, seminariów, sympozjów, konferencji, tłumaczenia, 45 zarządzanie własnością intelektualną, zarządzanie własnością przemysłową, doradztwo
dotyczące własności intelektualnej, doradztwo dotyczące własności
przemysłowej, usługi rzeczników patentowych, usługi kancelarii patentowych, rejestracja i odzyskiwanie domen internetowych, ochrona własności intelektualnej, ochrona własności przemysłowej, usługi
prawne, analizy prawne, badania w zakresie własności intelektualnej,
badanie zdolności patentowej, badanie czystości patentowej, badanie zdolności rejestrowej, pośrednictwo w procedurach prawnych.
(111) 295169
(220) 2016 07 29
(151) 2017 02 13
(441) 2016 10 24
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) ULTRA plastelina
(540)

(210) 459745

Kolor znaku: żółty, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 masy plastyczne do zabawy, 28 zabawki.
(111) 295170
(220) 2016 07 29
(210) 459753
(151) 2017 02 16
(441) 2016 10 10
(732) GOLSZEWSKI KRZYSZTOF NAKAMAL, Kołobrzeg, PL.
(540) Nakamal BAR & GRILL
(540)

Kolor znaku: szary, czarny, różowy, jasnoróżowy, niebieski,
fioletowy, zielony, ciemnożółty
(531) 05.09.15, 27.05.01, 29.01.15, 26.11.02
(510), (511) 43 serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach.
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(111) 295171
(220) 2016 07 29
(210) 459763
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) MUZYKĄ SIĘ ŻYJE
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku lub obrazu, magnetyczne i optyczne nośniki danych, płyty
z nagraniami, hologramy, filmy z nagraniami, programy gier komputerowych, 16 afisze, plakaty, albumy, atlasy, broszury, czasopisma,
gazety, kalendarze, fotografie, kartki z życzeniami, karty muzyczne
z życzeniami, reprodukcje graficzne, książki, rysunki, katalogi, komiksy, książki, mapy, plany, materiały piśmienne, reprodukcje graficzne,
śpiewniki, 35 prowadzenie usług w zakresie: agencji reklamowych,
badania opinii publicznej, badania rynku, prezentowania i oferowania w mediach produktów dla handlu detalicznego, rozprowadzania
i dystrybucji materiałów reklamowych-próbek, druków, prospektów,
broszur, edytorskie usługi w dziedzinie reklam, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama filmowa, reklama prasowa, reklama korespondencyjna, rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, publikowania tekstów reklamowych, informacji handlowej, pokazów towarów, organizowania
wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, tworzenia
tekstów reklamowych i sponsorowanych, wynajmowania nośników
i przestrzeni reklamowej, promocji sprzedaży dla osób trzecich, wyszukiwania informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepie i/lub hurtowni wyselekcjonowanych produktów z zakresu sprzętu telekomunikacyjnego i komputerowego, nagrań muzycznych, nagrań wideo muzycznych, płyt muzycznych, plakatów,
reprodukcji graficznych, 38 prowadzenie usług w zakresie: emisji
i transmisji radiowej, emisji i transmisji telewizyjnej, transmisji i przekazów satelitarnych, poczty elektronicznej, telewizja kablowa, przesyłania informacji i wiadomości, transmisji programów radiowych
i telewizyjnych, przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy
pomocy komputerów, rozpowszechniania programów radiowych
i telewizyjnych, prowadzenia agencji informacyjnych dotyczących
zbierania i przekazywania aktualności i wiadomości, udostępnianie
internetowego forum dyskusyjnego, 41 prowadzenie usług w zakresie: organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,
usługi związanej z organizacją imprez tanecznych dla rozpowszechniania muzyki w klimacie muzyki klubowej, hitów listy światowych
i krajowych przebojów, polskich hitów, kultowych przebojów, rocka,
hip hopa, organizowania i prowadzenia koncertów, nauczania tańców, realizacja spektakli muzyczno-rozrywkowych, organizowania
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, rozrywki radiowej, telewizyjnych programów rozrywkowych, montażu programów radiowych
lub telewizyjnych, produkcji tematycznych lub specjalistycznych
słuchowisk lub widowisk, usług studia nagrań, fotoreportaży, obsługa konferencji i kongresów, informacji o imprezach rozrywkowych
i rekreacji, publikowania książek, pisania scenariuszy, mikro-wydawnictw, wypożyczania nagrań wideo i dźwiękowych.
(111) 295172
(220) 2016 07 29
(210) 459775
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) MAMAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) MAMA’Z
(540)

Kolor znaku: różowy, fioletowy
(531) 02.03.05, 02.03.16, 02.03.23, 02.03.30, 02.09.21, 26.02.01,
05.05.20, 27.05.12, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy, kremy do ciała, emulsje
do twarzy i do ciała, płyny do twarzy, płyny do ciała, żele do twarzy,
żele do ciała, żele do nóg, pianki do twarzy, pianki do ciała, oliwki
do skóry, balsamy do skóry, środki do mycia i pielęgnacji stóp, mydła, środki do mycia i kąpieli, środki do mycia i pielęgnacji włosów,
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szampony, balsamy do włosów, odżywki do włosów, kremy do włosów, emulsje do włosów, płyny do włosów, żele do włosów, pianki
do włosów, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe, wody
kolońskie, olejki eteryczne, dezodoranty osobiste i antyperspiranty,
środki do makijażu, środki do demakijażu, fluidy, środki do pielęgnacji i malowania ust, środki do pielęgnacji i malowania paznokci, środki do higieny intymnej zawarte w tej klasie, środki do opalania i chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym, środki po opalaniu,
środki do samoopalania, preparaty do depilacji, pudry do makijażu,
pudry do kąpieli, pudry higieniczne, środki do pielęgnacji zębów
i jamy ustnej, środki toaletowe, pianki do golenia, żele do golenia,
balsamy po goleniu, artykuły do makijażu, odżywki kosmetyczne,
podkłady kosmetyczne, preparaty do makijażu twarzy, pudry do makijażu, pudry do twarzy, róże kosmetyczne, zmywacze makijażu, cienie do powiek, kredki i eye-linery do malowania oczu, tusze do rzęs,
błyszczyki, kredki i linery do ust, preparaty do malowania ust, preparaty do pielęgnacji ust, szminki do ust, pudry do ciała, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, mydła, płyny do pielęgnacji
włosów, środki do czyszczenia zębów, puder dla niemowląt, szampony dla niemowląt, balsamy dla niemowląt, oliwki dla niemowląt,
kremy dla niemowląt [nielecznicze], chusteczki pielęgnacyjne dla
niemowląt, szampon w piance dla niemowląt, nielecznicze produkty
do pielęgnacji niemowląt, pianka do kąpieli dla niemowląt, mleczka do ciała dla niemowląt, odżywki do włosów dla niemowląt, talk
w proszku dla niemowląt, nieleczniczy, 5 produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do twarzy do celów leczniczych, kremy do ciała do celów leczniczych, emulsje do twarzy i do ciała do celów leczniczych, płyny do twarzy i do ciała do celów leczniczych, żele
do twarzy do celów leczniczych, żele do ciała do celów leczniczych,
pianki do twarzy do celów leczniczych, pianki do ciała do celów leczniczych, oliwki i balsamy lecznicze, produkty lecznicze do stóp, sole
do kąpieli do celów medycznych, preparaty do kąpieli leczniczych,
preparaty medyczne w postaci leczniczych kremów, emulsji, płynów,
żeli, oliwek i balsamów dla skóry alergicznej i wrażliwej, skóry suchej,
skóry trądzikowej, skóry z problemami naczyniowymi, skóry z trądzikiem różowatym, skóry z przebarwieniami, skóry po zabiegach onkologicznych, skóry napromieniowanej po radioterapii, skóry z problemami łuszczycowymi, skóry dla kobiet w/lub po ciąży, preparaty
lecznicze dla skóry dzieci, preparaty dla skóry atopowej, produkty
lecznicze do skóry głowy, produkty lecznicze do włosów, preparaty
witaminowe, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, suplementy diety do celów leczniczych, suplementy
diety wspomagające odchudzanie, suplementy diety przeznaczone
do polepszania stanu skóry, włosów i paznokci oraz do ich pielęgnacji, herbaty ziołowe do celów leczniczych, woski dentystyczne,
produkty farmaceutyczne, produkty weterynaryjne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, napoje dla niemowląt, żywność dla niemowląt, pieluszki dla niemowląt, substancje dietetyczne dla niemowląt, lecznicze pudry dla niemowląt, suplementy
diety dla niemowląt, produkty żywnościowe dla niemowląt, pieluchy
dla niemowląt papierowe, papierowe pieluszki dla niemowląt, lecznicze oliwki dla niemowląt, mleko w proszku dla niemowląt, jednorazowe pieluchy celulozowe dla niemowląt, pieluchy z celulozy dla
niemowląt, preparaty do początkowego żywienia niemowląt, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, jednorazowe pieluchy papierowe dla niemowląt, pieluszki dla niemowląt z papieru,
papierowe pieluchy dla niemowląt [jednorazowe], pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluszki do pływania dla niemowląt, jednorazowe majtki treningowe dla niemowląt, mleko w proszku [żywność dla
niemowląt], preparaty dla niemowląt nie zawierające laktozy, jednorazowe pieluchomajtki z papieru dla niemowląt, pieluchy z celulozy
[jednorazowe] dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt,
plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów,
woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, wyprawki dla niemowląt, bielizna dla niemowląt, majtki dla niemowląt,
obuwie dla niemowląt, buty dla niemowląt, powijaki dla niemowląt,
buciki dla niemowląt (z wełny), śliniaki dla niemowląt z tworzyw
sztucznych, śpioszki z kapturkiem dla niemowląt [odzież], koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci,
35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi sprzedaży
w tym za pośrednictwem sklepów internetowych i domów sprzedaży wysyłkowej: odzieży, obuwia, nakryć głowy, produktów i prepa-
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ratów leczniczych, kosmetyków i produktów do pielęgnacji skóry,
ciała, twarzy, włosów, do opalania i po opalaniu, do higieny jamy
ustnej oraz zębów, artykułów toaletowych, prowadzenie sklepów
w tym sklepów internetowych z produktami i preparatami leczniczymi do pielęgnacji skóry, ciała, twarzy, kosmetykami i produktami
do pielęgnacji: skóry, ciała, twarzy, włosów, do opalania i po opalaniu, do higieny jamy ustnej oraz zębów, artykułami toaletowymi,
żywnością dla niemowląt, odzieżą, obuwiem i nakryciami głowy dla
niemowląt, pieluszkami dla niemowląt, mlekiem w proszku, napojami, zabawkami, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo biznesowe, usługi reklamowe na portalach internetowych,
41 nauczanie, edukacja [nauczanie], usługi w zakresie kształcenia
ustawicznego, usługi rozrywkowe, usługi sportowe i kulturalne, doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe [edukacja], doradztwo
zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo
w zakresie szkoleń, doradztwo zawodowe i coachingu [doradztwo
szkoleniowe i edukacyjne], doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie sprawności
fizycznej, doradztwo w zakresie planowania przyjęć, doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie planowania
imprez specjalnych, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia
zawodowego, doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), szkolenie dla rodziców
w zakresie umiejętności rodzicielskich, szkolenia dla rodziców w zakresie organizacji grup wsparcia dla rodziców.

(111) 295173
(220) 2016 07 29
(210) 459777
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) BELUPO Iijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica, HR.
(540) AGIBEL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.
(111) 295174
(220) 2016 08 01
(210) 459784
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Pro Ekspert
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski, niebieski
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 ubezpieczenia, ubezpieczenia ochronne, ubezpieczenia bankowe, ubezpieczenia osobiste, usługi w zakresie ubezpieczeń
na życie, ubezpieczeń na wypadek choroby, ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczeń
od inwalidztwa, doradztwo ubezpieczeniowe, organizowanie ubezpieczeń, gwarancje ubezpieczeniowe, administrowanie działalnością ubezpieczeniową, zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym,
regulowanie roszczeń ubezpieczeniowych, usługi pośrednictwa
ubezpieczeniowego, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, doradztwo inwestycyjne i zarządzanie inwestycjami, zarządzanie aktywami, planowanie finansowe, bankowe usługi inwestycyjne, usługi
banków komercyjnych, usługi w zakresie przyjmowania depozytów,
doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi brokerskie
w zakresie inwestycji, usługi brokerskie i ubezpieczeniowe dotyczące papierów wartościowych, usługi brokerskie i ubezpieczeniowe
w odniesieniu do surowców i towarów, obsługa kart kredytowych
i kart debetowych, doradztwo kredytowe, pozyskiwanie kredytów,
usługi doradcze w zakresie kredytów hipotecznych, samochodowych, inwestycyjnych, gotówkowych, finansowe usługi konsultingowe, usługi administrowania kapitałem, administrowanie i doradztwo
w zakresie mienia, usługi administracji finansowej, usługi aktuaryjne,
usługi doradcze w zakresie kredytów hipotecznych, bankowości,
zarządzania inwestycjami, powiernictwa i finansów, usługi zarządcze w dziedzinie finansów, administrowanie funduszami emerytalnymi, inwestowanie funduszy emerytalnych i rentowych na rzecz
osób trzecich oraz administrowanie planami zatrudnienia i planami
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emerytalnymi, usługi w zakresie finansowania kredytów mieszkaniowych, wycena majątku ruchomego, usługi towarzystw depozytowych, kredytowych i oszczędnościowych, zarządzanie majątkiem,
doradztwo finansowe, sprawozdania finansowe, usługi transferu funduszy, agencje pośrednictwa w dziedzinie ubezpieczeń i kredytów,
finansowanie i pozyskiwanie finansowania, zarządzanie portfolio
finansowym, badania w dziedzinie ubezpieczeń, finansów oraz nieruchomości, zbieranie funduszy na cele charytatywne, zarządzanie
funduszami na cele charytatywne, organizowanie zbiórek na cele
charytatywne, informacja i usługi doradcze w zakresie powyższych
usług, informacja finansowa, ubezpieczeniowa i dotycząca nieruchomości za pośrednictwem mediów elektronicznych.

(111) 295175
(220) 2016 08 01
(151) 2017 01 26
(441) 2016 09 26
(732) GMINA MIASTO ZAKOPANE, Zakopane, PL.
(540) PARK KULTUROWY KRUPÓWKI
(540)

(210) 459787

Kolor znaku: żółty, czerwony, niebieski, czarny
(531) 13.01.10, 25.01.05, 25.01.25, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 42 architektura, 45 ochrona praw autorskich.
(111) 295176
(220) 2016 08 01
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) GMINA MIASTO ZAKOPANE, Zakopane, PL.
(540) PARK KULTUROWY KRUPÓWKI
(540)

(210) 459788
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(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony, biały
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 doradztwo i analiza finansowa, faktoring, zarządzanie finansami, usługi finansowe, operacje finansowe, pożyczki jako
usługi finansowe, transakcje finansowe, zarządzanie portfelem nieruchomości, pożyczki dla handlowców pod zastaw kont należności,
ściąganie należności i faktoring, pożyczki finansowe dla handlu, usługi agencji faktoringowych, usługi konsultingu finansowego.
(111) 295179
(220) 2016 08 01
(210) 459795
(151) 2017 01 26
(441) 2016 09 26
(732) IGRAS LUCJAN S.T.L. LUGRAS, Krzeszów Górny, PL.
(540) LUGRAS
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące organizowania działalności
gospodarczej, outsourcing jako doradztwo handlowe, rachunkowość,
sporządzanie sprawozdań rachunkowych, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, doradztwo finansowe, bankowość, majątek nieruchomy, w tym
w szczególności: pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia,
doradztwo w sprawach ubezpieczeń, ubezpieczenia morskie, usługi
ubezpieczeniowe, wycena finansowa (ubezpieczenia, bankowość,
nieruchomości), 39 dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, fracht, fracht jako przewóz towarów, frankowanie przesyłek
pocztowych, korespondencja i dostarczanie przesyłek, magazynowanie, pośrednictwo frachtowe, transport promowy, dostarczanie przesyłek, przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi,
transport samochodowy, spedycja, dostarczanie towarów, informacja
o transporcie, transport kolejowy, transport łodziami, statkami, transport pasażerski, pośrednictwo w transporcie, transport jako usługi
nawigacji, transport morski, usługi kurierskie (listy lub towary), wynajmowanie magazynów, wypożyczanie kontenerów magazynowych.
(111) 295180
(220) 2016 08 01
(210) 459797
(151) 2017 01 26
(441) 2016 09 26
(732) WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540)
(540)

(531)
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, preparaty ziołowe do celów medycznych.

(531) 05.05.20, 05.05.21, 13.01.06, 26.03.15, 27.05.01
(510), (511) 42 architektura, 45 ochrona praw autorskich.
(111) 295177
(220) 2016 08 01
(210) 459791
(151) 2017 01 20
(441) 2016 09 26
(732) PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna, Tarnowskie Góry, PL.
(540) PRAGMA
(510), (511) 36 doradztwo i analiza finansowa, faktoring, zarządzanie
finansami, usługi finansowe, operacje finansowe, pożyczki (usługi finansowe), transakcje finansowe, zarządzanie finansami, zarządzanie
portfelem nieruchomości, pożyczki dla handlowców pod zastaw
kont należności, ściąganie należności i faktoring, pożyczki finansowe
dla handlu, usługi agencji faktoringowych, usługi konsultingu finansowego.
(111) 295178
(220) 2016 08 01
(210) 459794
(151) 2017 01 26
(441) 2016 09 26
(732) PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna, Tarnowskie Góry, PL.
(540) PRAGMA

(111) 295181
(220) 2016 08 01
(210) 459802
(151) 2017 01 24
(441) 2016 09 26
(732) MAR ANDRZEJEWSKI SPÓŁKA JAWNA, Łódź, PL.
(540) GIGANT NARZĘDZIA
(540)

Kolor znaku: biały, jasnoszary
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 reduktory ciśnienia jako części maszyn, regulatory
ciśnienia jako części maszyn, generatory prądu, urządzenia do malowania, narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, pistolety do malowania, pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy
uszczelniającej, skraplacze powietrza, separatory wody, spawarki
elektryczne, sprężarki jako maszyny, 8 grzechotki, klucze do nakrętek, klucze do wkręcania, klucze dynamometryczne, klucze obsługiwane ręcznie, klucze francuskie, klucze imbusowe, klucze maszyno-
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we, klucze-narzędzia, klucze nasadowe, nasadowe narzędzia, klucze
nastawne, klucze nastawne pojedyncze, klucze nastawne ślimakowe,
klucze obsługiwane ręcznie, klucze oczkowe, klucze płaskie, klucze
płaskie do nakrętek, końcówki wkrętakowe do narzędzi ręcznych,
młotki, młotki blacharskie, młotki do gwoździ, młotki kamieniarskie, młotki jako narzędzia ręczne, narzędzia do wbijania gwoździ,
narzędzia i przyrządy ręczne obrotowe do cięcia metalu, narzędzia
obrotowe, narzędzia ręczne budowlane, narzędzia ręczne do naprawy pojazdów, nastawne klucze dynamometryczne, nitownice
ręczne, nożyce do blachy, nożyce do cięcia metalu, obcęgi, pistolety
do uszczelniania, pistolety jako narzędzia ręczne, pistolety natryskowe do wyciskania kitu, pistolety do wytłaczania masy uszczelniającej, ręczne pistolety do zszywek, smarownice, śrubokręty, stojaki
na narzędzia, szlifierki kątowe, wiertarki ręczne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw końcówek do narzędzi ręcznych, 9 elektryczne
urządzenia do lutowania i spawania, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, urządzenia do pomiarów ciśnienia, urządzenia do spawania elektrycznego, urządzenia do spawania łukiem
elektrycznym, wskaźniki ciśnienia jako rejestratory ciśnienia.

(111) 295182
(220) 2016 08 01
(210) 459832
(151) 2017 02 06
(441) 2016 09 26
(732) ŚREDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA JANA, Środa
Wielkopolska, PL.
(540) Jana
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony
(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 jogurt, kefir jako napój mleczny, masło, mleczne napoje lub z przewagą mleka, mleczne produkty, mleko, napoje mleczne, śmietana jako produkt mleczarski.
(111) 295183
(220) 2016 08 01
(151) 2017 02 06
(441) 2016 09 26
(732) POL-FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Prostki, PL.
(540)
(540)

(210) 459833

Kolor znaku: żółty, jasnoniebieski
(531) 02.01.30, 29.01.12
(510), (511) 30 przekąski zbożowe, przekąski ze zbóż, tortille.
(111) 295184
(220) 2016 08 01
(210) 459834
(151) 2017 02 06
(441) 2016 09 26
(732) SAMOŁYK DOMINIKA, KURZYK MATEUSZ FOODLUV SPÓŁKA
CYWILNA, Łódź, PL.
(540) Sushi w dłoń
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, biały, czarny
(531) 27.01.01, 26.01.03, 29.01.13
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(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, bary szybkiej obsługi (snack
bary), kafeterie (bufety), kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami, transportem, restauracje, restauracje
samoobsługowe, usługi barowe.

(111) 295185
(220) 2016 08 01
(210) 459835
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) TOWARZYSTWO JEDNOLITYCH CEN TIC SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, PL.
(540) Fachowy SĄSIAD
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 farby aluminiowe, taśmy antykorozyjne, lakiery asfaltowe, farby bakteriobójcze, balsam kanadyjski, drewno do barwienia,
bejce, barwniki, farby, koloranty, lakiery, minia, farby ognioodporne,
oleje do konserwacji drewna, oleje przeciwrdzewne, pasta srebrna,
powłoki zabezpieczające przed korozją podwozia pojazdów, preparaty do konserwacji drewna, preparaty zabezpieczające do metali, metal w proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
rozcieńczalniki do farb, rozcieńczalniki do lakierów, roztwór wapna
gaszonego w wodzie, sadza, spoiwa do farb, środki antykorozyjne,
terpentyna, zagęszczacze do farb, 8 brzeszczoty pił, cęgi do cięcia
drutu, tarcze cierne szlifierskie, przyrządy do cięcia, cykliny ręczne, czerpaki, chochle, dłuta do otworów, dłuta kamieniarskie, dłuta
wklęsłe, dłuta żłobkowe, diamenty szklarskie, frezy, grabie, grabie
piaskowniki, grace, motyczki, ubijaki do gruntu, gwintownice, gwintownice igłowe, gwintownice ramkowe pierścieniowe, pokrętki,
klucze do gwintowników, przedłużacze do korb do gwintowników,
gwintowniki, imadła, kamienie szlifierskie, kielnie, packi metalowe,
klucze maszynowe stałe, klucze maszynowe nastawne, kopaczki
ręczne, kosiarki ręczne, lewarki uruchamiane ręcznie, łapki do wyciągania gwoździ, łomy, drągi żelazne, łopaty, łopatki, pistolety
ręczne do wytłaczania masy uszczelniającej, młotki, młotki drewniane, młotki kamieniarskie, młotki murarskie, młotki nitownicze,
noże, wyroby nożownicze, nożyczki, narzędzia o napędzie ręcznym
do ogrodnictwa, oplatarki, oprawki wiertarskie, oprawki, gniazda
rozwiertaków, oskardy, kilofy, osełki do ostrzenia, pilniki, pilśniarki,
piły, piły kabłąkowe, obudowy do pił ręcznych, oprawy do pił ręcznych, piły wyrzynarki, przecinaki, przycinacze do drzew, rozwiertaki,
przyrządy do cięcia rur, sekatory, siekiery, siekiery wpustowe, strugi,
szpachle, szpadle, świdry, świdry ciesielskie, świdry ręczne, tarcze
szlifierskie ręczne, tarniki, tarki, ubijaki, widełki do pielenia, widły,
wiertarki korbowe, wiertła jako części, wiertła jako narzędzia, wybijaki, trzpienie, wycinarki, 19 asfalt, nawierzchnie asfaltowe, beton,
szalunki do betonu niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa,
bitumy, boazerie niemetalowe, bramy niemetalowe, bruki odblaskowe, tektura asfaltowana budowlana, drewno budowlane, konstrukcje budowlane niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, szkło
budowlane, budowlane materiały niemetalowe, kamień budowlany,
niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, cegły, cement, niemetalowe przewody ciśnieniowe, krokwie dachowe, łupki
dachowe, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki holenderskie,
dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje pokryć dachów,
deski, rury drenażowe niemetalowe, forniry drewniane, drewno częściowo obrobione, drewno do wytwarzania przedmiotów użytku
domowego, drewno na profile, drewno obrobione, drewno użytkowe, nawierzchnie drogowe odblaskowe, drzwi niemetalowe, futryny
drzwiowe niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, płyty
drzwiowe niemetalowe, elementy wykończeniowe dla budownictwa niemetalowe, filc dla budownictwa, gips, granit, granulat szklany do znakowania dróg, drzwi harmonijkowe niemetalowe, szkło
Izolacyjne, wyroby kamieniarskie, materiały wiążące do produkcji
kamieni, kamienie żaroodporne, kamień, kamień żużlowy, rury kamionkowe, karton budowlany, drewno na klepkę bednarską, klinkier,
obudowy kominków, deflektory kominowe niemetalowe, nasady
kominowe niemetalowe, przedłużacze kominowe niemetalowe,
kominowe trzony niemetalowe, kominy niemetalowe, korek sprasowany, kostka brukowa drewniana, kratownice niemetalowe, kraty
niemetalowe, krokwie dachowe, malarskie komory natryskowe nie-
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metalowe, marmur, mozaiki dla budownictwa, nadproża niemetalowe, bariery ochronne drogowe niemetalowe, ogniotrwałe materiały
budowlane niemetalowe, ogniotrwałe powłoki cementowe, ramy
okienne niemetalowe, szkło okienne dla budownictwa, okiennice
niemetalowe, okładziny drewniane, okna niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, papa, parkiety,
płytki parkietowe, piasek z wyjątkiem piasku formierskiego, piaskowiec dla budownictwa, płoty parkany niemetalowe, kruszywo szamotowe żaroodporne, smoła, terakota, tłuczeń, tynk, wapno, znaki
niemetalowe nieświecące, żaluzje niemetalowe, żaluzje zewnętrzne
niemetalowe i nietekstylne, żużel budowlany, kamień żużlowy, żwir,
żwir gruboziarnisty, 37 usługi budowlane, instalowanie drzwi i okien,
izolowanie budynków, lakierowanie, matowanie, murowanie, nadzór
budowlany, piaskowanie, rozbiórka budynków, tapetowanie, tynkowanie, usługi dekarskie, zabezpieczanie budynków przed wilgocią,
zabezpieczanie przed korozją, malowanie i naprawy znaków.

(111) 295186
(220) 2016 08 02
(210) 459845
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) CHROBAK RYSZARD FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA
ARUŚ, Sułkowice, PL.
(540) ARUS
(510), (511) 5 pieluszki dziecięce [pieluchy], pieluszki materiałowe,
20 meble, meble dziecięce, przewijaki, przewijaki dla niemowląt,
wałki dla niemowląt, poduszki do karmienia niemowląt, śpiwory, łóżeczka niemowlęce, łóżeczka dziecięce, bezpieczne łóżeczka
dziecięce, materace, materace piankowe, kołyski dla niemowląt,
kołyski dziecięce, komody, 24 ręczniki, ręczniki kąpielowe, ręczniki
dla dzieci, prześcieradła, prześcieradła do łóżeczek dziecięcych, baldachimy nad łóżeczka dziecięce, baldachimy do łóżek, lambrekiny
[falbany do łóżek], moskitiery, tkaniny pościelowe w formie śpiworów, zasłony, bielizna pościelowa, bielizna pościelowa dla niemowląt, kocyki dla niemowląt [rożki], kocyki dziecięce, pościel, pościel
dziecięca, 25 okrycia kąpielowe, bielizna dla dzieci i niemowląt, body
niemowlęce, bluzki, skarpetki, odzież dla dzieci i niemowląt, śpioszki, pajacyki, kaftaniki, stroje do chrztu, śliniaki, śliniaki z materiałów
tekstylnych, śliniaki dla niemowląt z tworzyw sztucznych, nakrycia
głowy dla dzieci i niemowląt, 28 zabawki, zabawki do zawieszania
w łóżeczkach dziecięcych, karuzele będące przedmiotami do zabawy, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie udzielania licencji
na towary i usługi na rzecz osób trzecich, usługi sprzedaży hurtowej,
detalicznej oraz za pośrednictwem Internetu artykułów dla dzieci
i niemowląt oraz artykułów dla kobiet w ciąży i w połogu.
(111) 295187
(220) 2016 08 02
(210) 459849
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) AVILLES LABORATOIRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Étieme laboratoires
(540)

Kolor znaku: biały, jasnozielony
(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do makijażu, środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry ciała i włosów, antyperspiranty, aromaty
i olejki aromatyczne, balsamy, barwniki do celów kosmetycznych,
bazy do perfum kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny,
błyszczyki do ust, ołówki do brwi, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji,
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dezodoranty dla ludzi, ekstrakty do perfum, esencje eteryczne,
olejki esencjonalne, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne,
preparaty kosmetyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków,
kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, lotiony do celów kosmetycznych, puder do makijażu, masła
do ciała, maski do włosów, maseczki kosmetyczne, maści do celów kosmetycznych, mgiełki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne,
mleczka oczyszczające do celów kosmetycznych, mydełka, mydła,
mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, naklejane ozdoby do paznokci, olejki do celów
kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe,
ołówki i kredki kosmetyczne, odżywki do włosów, płyny do układania włosów, preparaty do układania włosów, pianki do układania
włosów, lakiery do utrwalania fryzury, preparaty do pielęgnacji paznokci, produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty do pielęgnacji
jamy ustnej nie do celów leczniczych, płyny do pielęgnacji włosów,
płyny kosmetyczne, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, materiały przylepne do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do rzęs,
tusze do rzęs, rzęsy sztuczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji włosów, serum kosmetyczne, szampony, szminki, środki do czyszczenia zębów, środki zapachowe odświeżające powietrze, produkty toaletowe, woda
toaletowa, olejki toaletowe, przybory toaletowe, waciki, patyczki
z watą do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych,
wazelina kosmetyczna, wyroby perfumeryjne, żele kosmetyczne,
żele do włosów, żele do masażu, preparaty kosmetyczne do masażu, olejki do masażu, peelingi, peelingi do masażu, oliwki do masażu, preparaty do golenia, artykuły toaletowe zawarte w tej klasie,
pianki do golenia, żele do golenia, balsamy po goleniu, płyny po goleniu, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne, dermokosmetyki, preparaty dermatologiczne, produkty i preparaty
lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do twarzy i do ciała do celów
leczniczych, emulsje do twarzy i do ciała do celów leczniczych, płyny do twarzy i do ciała do celów leczniczych, żele do twarzy i do ciała do celów leczniczych, pianki do twarzy i do ciała do celów leczniczych, oliwki i balsamy lecznicze, produkty lecznicze do stóp, maści
do celów farmaceutycznych, oleje dla celów leczniczych, lotiony
do celów farmaceutycznych, sole do kąpieli do celów leczniczych,
preparaty terapeutyczne do kąpieli, sole do kąpieli mineralnych,
preparaty do kąpieli leczniczych, produkty lecznicze do skóry głowy, produkty lecznicze do włosów, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi, suplementy
diety przeznaczone do polepszania stanu skóry, włosów i paznokci
oraz do ich pielęgnacji do celów leczniczych, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, plastry i materiały opatrunkowe, aromatyczne i balsamiczne preparaty do celów leczniczych, aerozole chłodzące do celów medycznych, antyseptyki, antybiotyki,
borowina lecznicza, chirurgiczne materiały opatrunkowe, preparaty balsamiczne i aromaterapeutyczne do celów leczniczych, biologiczne preparaty do celów medycznych, błonnik pokarmowy, enzymy dla celów farmaceutycznych, detergenty do celów medycznych,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, enzymy
dla celów medycznych, guma do żucia do celów leczniczych, kadzidełka do odstraszania owadów, kamfora do celów medycznych,
olejek kamforowy do celów medycznych, preparaty chemiczne dla
celów farmaceutycznych i medycznych, preparaty enzymatyczne
dla celów farmaceutycznych i medycznych, preparaty bakteriologiczne dla celów medycznych, maści lecznicze do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt,
preparaty biologiczne do celów medycznych, herbaty ziołowe
do celów leczniczych, napoje lecznicze, nalewki dla celów leczniczych, napoje dietetyczne dla celów leczniczych, wody mineralne
do celów leczniczych, woda termalna, środki przeczyszczające,
preparaty witaminowe, wyciągi dla celów leczniczych, zioła lecznicze, cukierki dla celów leczniczych, mleko w proszku dla dzieci
i niemowląt, środki bakteriobójcze, środki grzybobójcze, środki dezynfekcyjne dla celów higienicznych, środki zmniejszające apetyt
do celów medycznych, syropy do użytku medycznego, preparaty
wspomagające odchudzanie, tabletki wspomagające odchudzanie, trociczki do odymiania, żelatyna dla celów medycznych, żele
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do masażu do celów medycznych, preparaty do masażu do celów
medycznych, olejki do masażu do celów medycznych, peelingi
do masażu do celów medycznych, oliwki do masażu do celów medycznych, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, kapsułki
do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kompresy, lecznicze napary, leki dla ludzi, leki do oczu w kroplach, leki do użytku
medycznego, środki nasenne, środki uspokajające, pastylki do celów leczniczych, środki przeciwbólowe, 44 aromaterapia, fizjoterapia, fizykoterapia, usługi fryzjerskie, kosmetyka, manicure, masaż,
salony piękności, spa, sauny, solaria, odnowa biologiczna, pedicure, gabinety kosmetyczne, zabiegi pielęgnacyjne, usługi medyczne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi, chirurgia plastyczna,
domy opieki, usługi farmaceutów w zakresie sporządzania leków
recepturowych, opieka pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna, usługi optyczne, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, porady
w zakresie farmakologii, usługi sanatoriów, usługi terapeutyczne,
usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi klinik medycznych, wypożyczanie sprzętu medycznego, usługi aptekarskie.

(111) 295188
(220) 2016 08 02
(210) 459850
(151) 2017 02 06
(441) 2016 09 26
(732) LS CONSULTING & MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SZUCHA BUSINESS CENTER
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały, czerwony
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie medycyny i/lub prawa, organizowanie prowadzenie i obsługa seminariów,
sympozjów, zjazdów, konferencji i kongresów na tematy medyczne
i/lub prawne, publikowanie książek i tekstów dotyczących medycyny
i/lub prawa (innych niż teksty reklamowe), publikacja elektroniczna
książek i periodyków, dotyczących medycyny i/lub prawa, 44 usługi
medyczne, usługi w zakresie higieny i urody, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi klinik medycznych, 45 usługi prawne, badania
prawne, mediacje, usługi pomocy w sprawach spornych, doradztwo
w zakresie własności intelektualnej i praw autorskich.
(111) 295189
(220) 2016 08 02
(210) 459863
(151) 2017 01 27
(441) 2016 10 10
(732) AMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dybów Kolonia, PL.
(540) AMCOSOL
(510), (511) 1 preparaty i produkty chemiczne do utrzymywania
świeżości oraz konserwowania żywności i napojów, dodatki chemiczne do żywności i napojów, chemiczne mieszanki przyprawowe
dla przemysłu spożywczego, przyprawy chemiczne do produkcji
żywności, witaminy do użytku w produkcji żywności, preparaty
chemiczne do oczyszczania napojów, intensyfikatory i polepszacze
smaku do żywności i napojów, produkty chemiczne uwydatniające
i utrzymujące barwę żywności, produkty chemiczne poprawiające
smak i konsystencję żywności, dodatki chemiczne do ryb, mięs,
wędlin i wyrobów z mięsa oraz ryb poprawiające i podtrzymujące
barwę, świeżość i smak wyrobów, produkty chemiczne do konserwowania ryb, mięsa, wędlin i wyrobów z mięsa oraz ryb, preparaty
do wędzenia ryb i mięsa, środki pomocnicze do peklowania, sole
peklujące, środki wspomagające kutrowanie i peklowanie wędlin,
emulgatory, stabilizatory, fosforany, siarczyny, preparaty fosforanowe i siarczynowe, antyutleniacze, preparaty białkowe, chemiczne
preparaty aromatyzujące, enzymy do celów spożywczych, oleje
do konserwacji żywności, preparaty do sporządzania solanek, substancje dodatkowe do żywności, nośniki substancji dodatkowych
do żywności, rozpuszczalniki ekstrakcyjne, substancje klarujące
i filtrujące, substancje przeciwdziałające zbrylaniu, substancje
przeciwdziałające pienieniu, substancje wspomagające pienienie,
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substancje słodzące sztuczne, substancje glazurujące do żywności,
2 preparaty do barwienia żywności i napojów, barwniki spożywcze,
barwniki do żywności i napojów, barwniki do użytku w produkcji
żywności, dodatki do użytku jako barwniki do artykułów spożywczych, atramenty jadalne, 3 esencje do żywności, olejki eteryczne
do żywności, aromaty do napojów w postaci olejków eterycznych
i esencyjnych, 29 przyprawy smakowe, suszone i konserwowane
warzywa i owoce, mieszanki suszonych warzyw i owoców, grzyby
suszone i konserwowane, mieszanki ziołowo-warzywne, posypki
i obsypki ziołowo-warzywne, marynaty na bazie jogurtów, preparaty do produkcji bulionu, ekstrakty mięsne, żelatyna do żywności,
białko spożywcze, oleje i tłuszcze jadalne, 30 przyprawy, dodatki
smakowe, preparaty i ekstrakty przyprawowe, przyprawy do żywności i napojów, przyprawy do sosów, przyprawy i mieszanki przypraw stosowane w produkcji ryb, mięs, wędlin, wyrobów rybnych,
mięsnych, wędliniarskich i podrobowych, mieszanki przyprawowe,
mieszanki smakowe, mieszanki przyprawowe do produktów grillowych i ryb, mieszanki, posypki i przyprawy dekoracyjne, mieszanki
przypraw naturalnych koloryzujących, obsypki i panierki, marynaty,
marynaty na bazie oleju, marynaty na bazie naturalnych środków
zagęszczających, preparaty aromatyzujące do żywności, oleorezyny, sole przyprawowe, sól do konserwowania żywności, gluten
do celów spożywczych, preparaty do zmiękczania mięsa, substancje zagęszczające i żelujące do produktów spożywczych, ekstrakty
drożdżowe, ekstrakty roślinne, substancje słodzące naturalne zioła
do celów spożywczych, zioła przetworzone, zioła suszone i konserwowane, mieszanki suszonych ziół, posypki i obsypki z ziół, marynaty zawierające przyprawy i zioła, preparaty i aromaty ziołowe
do sporządzania napojów, skrobia naturalna do żywności, nielecznicza skrobia modyfikowana do żywności, zagęszczacze naturalne do żywności, syntetyczne środki zagęszczające do żywności,
naturalne środki wiążące do lodów, naturalne aromaty dodawane
do lodów (inne niż esencje eteryczne lub olejki eteryczne) preparaty z glukozy do celów spożywczych, preparaty używane jako środki
wspomagające rośnięcie produktów spożywczych.

(111) 295190
(220) 2016 08 03
(210) 459879
(151) 2017 02 10
(441) 2016 09 26
(732) SUŁECKI SEBASTIAN, Warszawa, PL.
(540) GLOBALKER
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, świadczone
także drogą elektroniczną oraz on-line, w zakresie produktów takich
jak: preparaty do mycia i pielęgnacji ciała oraz włosów, szampony
i odżywki do włosów, keratyna do włosów, preparaty do stylizacji
włosów, farby do włosów, preparaty do dekoloryzacji włosów, kosmetyki, kosmetyki do makijażu, środki toaletowe, środki perfumeryjne i zapachowe, dezodoranty i antyperspiranty, przybory do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi, przybory do celów kosmetycznych,
przybory do układania włosów, przybory kosmetyczne i toaletowe,
przybory do obcinania i usuwania włosów, przybory do koloryzacji
włosów, suszarki, prostownice do włosów, lokówki do włosów, grzebienie, szczotki, fartuchy i koszulki fryzjerskie, rękawiczki fryzjerskie,
ręczniki do włosów.
(111) 295191
(220) 2016 08 03
(210) 459887
(151) 2017 02 17
(441) 2016 10 24
(732) CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) EPICHOC
(510), (511) 5 farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, suplementy diety, nutraceutyki
do stosowania jako suplementy diety, 29 żywność taka jak jogurty,
masła, margaryny, nabiał, mleko, jadalne oleje i tłuszcze, 30 żywność
taka jak czekolada, wyroby cukiernicze, słodycze bez cukru, słodycze
czekoladowe.
(111) 295192
(220) 2016 08 03
(210) 459890
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 24
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, PL.
(540) BLACK ENERGY THE ORIGINAL PREMIUM DRINK CHILLED
B-VITAMINS TAURINE
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(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony, srebrny
(531) 19.03.01, 26.11.01, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.14, 01.01.02,
01.01.10, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki owocowo-warzywne, soki warzywne, koncentraty spożywcze napojów instant, napoje instant, nektary, syropy owocowe, syropy do produkcji
napojów, esencje do produkcji napojów, wody mineralne gazowane,
wody mineralne niegazowane, napoje gazowane, napoje musujące, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, napoje proteinowe, napoje
węglowodanowe, napoje wzbogacone witaminami, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, lemoniada w proszku, pastylki do produkcji
napojów, proszek do wytwarzania napojów, produkty w proszku lub
pastylkach do wytwarzania napojów energetycznych, wzmacniających i wzbogaconych mikroelementami, koncentraty napojów, piwo
imbirowe, piwo, piwo słodowe.
(111) 295193
(220) 2016 08 03
(210) 459891
(151) 2017 01 16
(441) 2016 09 26
(732) VILLA COTONINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świeradów-Zdrój, PL.
(540) COTTONINA
(510), (511) 43 usługi hotelarskie, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, barów i kawiarni, usługi cateringowe, usługi w zakresie przygotowywania napojów i dań na wynos, wynajmowanie sal na posiedzenia, mitingi, narady i przyjęcia okolicznościowe, usługi w zakresie
opieki nad dziećmi, 44 usługi spa, usługi spa dla dzieci, usługi kosmetyczne, usługi w zakresie kosmetycznej pielęgnacji ciała.
(111) 295194
(220) 2016 08 03
(210) 459892
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 24
(732) MŁYŃSKA DANUTA, MŁYŃSKI IRENEUSZ MAX XAVIER
SPÓŁKA CYWILNA, Żukowo, PL.
(540) MAX & Xavier
(540)
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(540)

(531) 27.05.01, 27.05.11
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble tapicerowane, lustra, ramki obrazów, posłania, 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej kosmetyków i artykułów toaletowych,
drobnych wyrobów metalowych, farb, szkła, dywanów, chodników
i innych pokryć podłogowych, pokryć ściennych oraz pokryć mebli,
elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, mebli, sprzętu
oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego, książek, nagrań dźwiękowych i audiowizualnych, usługi w zakresie wynajmowania urządzeń i wyposażenia biurowego, 42 usługi w zakresie projektowania i dekoracji wnętrz, usługi w zakresie projektowania
mebli i ich obić, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów
użytku domowego.
(111) 295196
(220) 2016 08 03
(210) 459894
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 26
(732) TOTOLOTEK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) TOTO RACING
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.12
(510), (511) 41 usługi hazardowe i bukmacherskie, organizowanie
gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych, usługi loterii,
zakłady, gry losowe, udostępnianie obiektów i sprzętu dla gier hazardowych, gry oferowane w systemie on-line z sieci komputerowej,
wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone elektronicznie oraz
drogą on-line.
(111) 295197
(220) 2016 08 03
(210) 459895
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 26
(732) TOTOLOTEK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) toto1X2
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, szary
(531) 24.17.25, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia delikatesów, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami spożywczymi, usługi
w zakresie prowadzenia delikatesów i sklepów z artykułami spożywczymi, w tym z wyrobami mięsnymi, napojami, piwem i napojami
alkoholowymi, artykułami tytoniowymi, artykułami kosmetycznymi,
artykułami chemii gospodarczej i prasą, usługi w zakresie reklamy
i promocji sprzedaży, usługi w zakresie zarządzania i administrowania działalnością handlową, franczyza w zakresie prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów.

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi hazardowe i bukmacherskie, organizowanie
gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych, usługi loterii,
zakłady, gry losowe, udostępnianie obiektów i sprzętu dla gier hazardowych, gry oferowane w systemie on-line z sieci komputerowej,
wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone elektronicznie oraz
drogą on-line.

(111) 295195
(220) 2016 08 03
(210) 459893
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) BBHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) MC HOME

(111) 295198
(220) 2016 08 03
(210) 459903
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) JANICKA-MARCHEWKA IWONA AROMA COFFEE,
Warszawa, PL.
(540) AROMA SPECIALITY COFFEE ECO & ORGANIC
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(540)

(540)

Kolor znaku: czarny, biały, jasnobrązowy
(531) 05.07.01, 05.07.06, 24.17.25, 26.01.04, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 kawa, koncentraty kawy, ziarna kawy, mieszanki kawy
słodowej i kawy, ekstrakty kawy słodowej, ekstrakty z kawy, palone
ziarna kawy, mielone ziarna kawy, cykoria [substytut kawy], mieszanki
wyciągów z kawy słodowej i kawy, mieszanki kawy i słodu, nadzienia
na bazie kawy, substytuty kawy i herbaty, napoje na bazie kawy, napoje sporządzane z kawy, mieszanki kawy i cykorii, ziarna kawy powlekane cukrem, mieszanki kawy słodowej i kakao, substytut kawy na bazie
cykorii, substytuty kawy na bazie warzyw, napoje mrożone na bazie
kawy, napoje na bazie substytutów kawy, napoje na bazie kawy zawierające mleko, napoje składające się głównie z kawy, cykoria do stosowania jako substytut kawy, mieszanina esencji i ekstraktów z kawy,
mieszaniny cykorii do stosowania jako substytuty kawy, gotowa kawa
i napoje na bazie kawy, cienkie płaty czekoladowe zawierające mielone ziarna kawy, napoje na bazie kawy zawierające lody (affogato), preparaty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, napoje gazowane
[na bazie kawy, kakao lub czekolady], ekstrakty z cykorii do stosowania
jako substytuty kawy, prażony jęczmień i słód do użytku jako substytut kawy, substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do napojów, preparaty do sporządzania napojów czekoladowych o smaku
kawy mokka, ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do artykułów żywnościowych, cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wykorzystania jako substytuty kawy, kawa słodowa, kawa aromatyzowana,
czekoladowa kawa, kawa niepalona, kawa nienaturalna, kawa liofilizowana, kawa bezkofeinowa, kawa rozpuszczalna, kawa mielona, mrożona kawa, torebki z kawą, kapsułki z kawą, kawa w formie parzonej,
kawa w formie mielonej, kawa w postaci całych ziaren, filtry w postaci
toreb papierowych wypełnione kawą, gotowa kawa i napoje na bazie
kawy, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, kawa [palona,
w proszku, granulowana lub w napojach], substytuty kawy [sztuczna
kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], 40 mielenie kawy, palenie i przetwarzanie kawy, 43 bary szybkiej obsługi, bary przekąskowe, cukiernie, piekarnie, kawiarnie, pizzerie, restauracje, placówki gastronomiczne, catering, usługi gastronomiczne, usługi dostawy kawy
do biur [dostawa napojów], usługi kawiarni, usługi barów kawowych,
oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, serwowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych.
(111) 295199
(220) 2016 08 04
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 26
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Fruity Stick
(540)
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(210) 459909

Kolor znaku: szary, biały, pomarańczowy, jasnoszary, żółty
(531) 26.04.01, 27.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi w zakresie zawierania umów kredytowych
połączonych ze sprzedażą ratalną, kredytowanie pod zastaw, usługi
agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami, wycena nieruchomości, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, pośrednictwo i zarządzanie w sprawach majątku nieruchomego, 37 usługi
w zakresie rozbiórki i burzenia obiektów budowlanych, przygotowania terenu pod budowę, usługi w zakresie budownictwa mieszkaniowego, biurowego i przemysłowego, montaż i naprawa instalacji
wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych i klimatyzacyjnych,
instalowanie stolarki budowlanej, malowanie, tapetowanie, układanie posadzek, izolowanie budynków, wykończeniowe roboty budowlane, budowa dróg, autostrad, mostów i tuneli, budowa i konserwacja rurociągów, 42 usługi w zakresie projektowania budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych, planowanie urbanistyczne.
(111) 295201
(220) 2016 08 04
(210) 459927
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) BARLINEK SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, PL.
(540) DESKA BARLINECKA
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe: podłogi niemetalowe, podłogi z drewna, deski, deski parkietowe, deski podłogowe,
deski podłogowe klejone i nieklejone, panele podłogowe, parkiety,
mozaiki dla budownictwa, płytki podłogowe niemetalowe, płytki
podłogowe parkietowe, listwy przypodłogowe, cokoły przypodłogowe niemetalowe, tarcica podłogowa, deski tarasowe, drewniane elementy na tarasy i balkony, elementy konstrukcyjne tarasów
i balkonów z drewna oraz z plastiku lub tworzyw sztucznych, altanki niemetalowe, systemy plastikowe oraz z tworzyw sztucznych
do montowania desek i elementów drewnianych, drewno: piłowane, heblowane, obrobione, fornirowane, budowlane, konstrukcyjne,
użytkowe: materiały konstrukcyjne niemetalowe, materiały wykładzinowe niemetalowe, niemetalowe: drzwi, okna, bramy, osłony okienne, płoty: płyty stolarskie: stolarka budowlana, stolarka wykończeniowa, parapety niemetalowe, schody niemetalowe, schody drewniane,
tralki niemetalowe, balustrady, poręcze niemetalowe, forniry, drewno
na fornir, elewacje niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, płytki ścienne, boazeria drewniana, sklejka, klejonka drewniana,
niemetalowe elementy montażowe, elementy montażowe plastikowe lub z tworzyw sztucznych, niemetalowe: profile dla budownictwa,
rusztowania, zbrojenia, futryny, pochwyty, antaby, sprężyny, gzymsy,
ościeżnice, zasuwy, rolki, prowadnice, progi, ramy nadproża. gzymsy,
ograniczniki, podpory, kątowniki, wkładki, samozamykacze, zasuwy,
profile, zatrzaski, zawiasy, uszczelki, szprosy, nawiewniki, okapniki,
podkładki, zaślepki, złączki, 40 obróbka i przetwarzanie drewna, usługi w zakresie impregnowania drewna, impregnacja i obróbka drewna
konstrukcyjnego i stolarskiego z użyciem środków konserwujących
lub innych substancji, usługi stolarskie.
(111) 295202
(220) 2016 08 04
(210) 459929
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY POLITECHNIKI
WARSZAWSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) P
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 słodycze, cukierki.
(111) 295200
(220) 2016 08 04
(210) 459920
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA
AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sosnowiec, PL.
(540) NOWA 5 DZIELNICA

Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 26.01.18, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 20 statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje
wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw
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sztucznych, zawarte w tej klasie, 25 odzież, 26 dodatki do odzieży,
artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, 28 artykuły i sprzęt
sportowy, 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów.

(111) 295203
(220) 2016 08 04
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) SPÓŁDZIELNIA ŚWIT, Warszawa, PL.
(540) Qality since 1944 VIP
(540)

(210) 459931

Kolor znaku: czerwony, srebrny, niebieski, biały
(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, detergenty inne niż używane w procesach
produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych .
(111) 295204
(220) 2016 08 04
(210) 459932
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) SPÓŁDZIELNIA ŚWIT, Warszawa, PL.
(540) VIP
(510), (511) 3 kosmetyki, detergenty inne niż używane w procesach
produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych.
(111) 295205
(220) 2016 08 04
(210) 459933
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) SPÓŁDZIELNIA ŚWIT, Warszawa, PL.
(540) AUBE
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry.
(111) 295206
(220) 2016 08 04
(210) 459934
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) SPÓŁDZIELNIA ŚWIT, Warszawa, PL.
(540) PRESTIGE SOLUTIONS
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry.
(111) 295207
(220) 2016 08 04
(210) 459936
(151) 2017 01 27
(441) 2016 10 10
(732) JADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom, PL.
(540) BULWAR WIŚLANY
(510), (511) 19 podłoga betonowa, pokrycia betonowe, bloczki betonowe, płyty betonowe, panele betonowe, betonowe elementy
brukowe, kanały odwadniające [drenażowe konstrukcje betonowe],
betonowe płyty do nawierzchni drogowych, kratki burzowe [drenażowe konstrukcje betonowe] .
(111) 295208
(220) 2016 08 04
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) SADOWSKI PIOTR, Zawady, PL.
(540) BODY OF THE WORLD
(540)

Kolor znaku: bordowy, czarny
(531) 04.02.11, 27.05.01

(210) 459942
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(510), (511) 25 odzież damska, męska, dziecięca, bielizna osobista,
bluzy, bluzki, czapki, koszule, krawaty, peleryny, płaszcze, pończochy, rajstopy, rękawiczki, skarpety, spodenki, suknie, szale, t-shirty,
ubrania, kostiumy, obuwie, 35 agencja reklamowa, usługi w zakresie
reklamy osób trzecich, prowadzenia interesów osób trzecich, prowadzenia agencji reklamowych, usługi w zakresie reklamy telewizyjnej,
reklamy radiowej oraz reklamy kinowej, agencje importowo-eksportowe agencje informacji handlowej, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, badania opinii publicznej, badania rynku, biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw sklepowych,
detaliczny handel, doręczanie gazet osobom trzecim, dystrybucja
materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur],
działalność artystyczna, impresariat w działalności artystycznej,
marketing, prezentowanie produktów w-mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży
i reklamy, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, poszukiwania
w zakresie patronatu, organizowanie pokazów mody w celach promocyjnych, pokazy towarów, pośrednictwo pracy, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, public
relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, zarobkowe zarządzanie
w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich,
usługi menedżerskie dla sportowców, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, badania marketingowe, 41 organizowanie konkursów piękności, pokazów mody, balów, wystaw,
kongresów, produkcja i reklama filmowa i fotograficzna, działalność
artystyczna, agencja modelek, organizowanie koncertów, szkolenie
modelek, hostess, fotomodelek organizowanie imprez artystycznych
i reklamowych, usługi w zakresie prowadzenia kursów, produkcji filmowej, usługi artystów teatralnych, agencje wynajmowania modeli
do pozowania artystom, usługi w zakresie organizowania pokazów
mody, organizowania imprez estradowych, organizowania zawodów
i konkursów.

(111) 295209
(220) 2016 08 04
(210) 459951
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) JENOX AKUMULATORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chodzież, PL.
(540) jenox energia na każdą drogę
(510), (511) 9 akumulatory samochodowe, ogniwa i baterie suche,
baterie, akumulatory zapłonowe, akumulatory do pojazdów, akumulatory do pojazdów elektronicznych, elektryczne akumulatory do zasilania pojazdów elektronicznych, akumulatory niklowo-kadmowe,
akumulatory alkaliczne, akumulatory typu push-on [wciskane],
37 usługi w zakresie naprawy i doładowania baterii i akumulatorów,
usługi instalacji i konserwacji baterii i akumulatorów.
(111) 295210
(220) 2016 08 04
(210) 459978
(151) 2017 01 26
(441) 2016 09 26
(732) WYSOCKI DANIEL, Turzno, PL.
(540) BRANDNINJA
(510), (511) 35 usługi marketingowe, agencje reklamowe, badania
marketingowe, badania opinii publicznej, analizy rynkowe, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, agencje zajmujące się zbieraniem
informacji handlowej, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, obróbka tekstów, przygotowywanie sondaży opiniotwórczych,
doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, doradztwo dotyczące
organizowania działalności gospodarczej, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, agencje public
relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki,
próbki], reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie
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tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklamy korespondencyjne, badania rynku, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi
marketingu bezpośredniego, dostarczanie informacji marketingowej, prowadzenie badań marketingowych, udostępnianie raportów
marketingowych, planowanie strategii marketingowej, usługi w zakresie marketingu baz danych, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, promocja, reklama i marketing
stron internetowych on line.

(111) 295211
(220) 2016 08 05
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) COMP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) C COMP TEAM
(540)

życzanie oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych
komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego,
45 doradztwo w sprawach bezpieczeństwa.

(111) 295213
(220) 2016 08 05
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) COMP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) C Comp
(540)

(210) 459983

(210) 459981

Kolor znaku: granatowy, pomarańczowy
(531) 24.11.25, 26.04.05, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
badania rynku, dokumenty powielane, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków prospektów, broszur], działalność artystyczna,
fotokopiowanie, informacja o działalności gospodarczej, marketing,
fotokopiowanie, informacje o działalności gospodarczej, marketing,
ogłoszenia reklamowe, reklama, public relations, reklamowanie
i sponsorowanie teksty, rynkowe badania, usługi menedżerskie dla
sportowców, 38 agencje informacyjne, agencje prasowe, forum dyskusyjne, kartki z życzeniami, poczta elektroniczna, przekazywanie
on-line kartek z życzeniami, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przesyłanie telekopii, transmisja plików
cyfrowych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, 41 zawody sportowe, wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie
sprzętu do nurkowania, wynajmowanie stadionów, wynajmowanie
obiektów sportowych, udostępnianie środków rekreacji, rozrywka,
prowadzenie zajęć fitness, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie obozów sportowych, kultura fizyczna.
(111) 295212
(220) 2016 08 05
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) COMP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) C Comp GRUPA KAPITAŁOWA
(540)

Nr 9/2017

(210) 459982

Kolor znaku: granatowy
(531) 14.05.23, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 9 komputery, modemy, drukarki komputerowe, elektryczne przyłącza i elementy instalacji elektrycznej, programy komputerowe, 35 wypożyczanie maszyn i urządzeń dla biura, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, systematyzacja danych-komputerowe bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami, projekty i realizowanie kampanii reklamowych w sieci
komputerowej, 37 instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
instalowanie, konserwacja oraz naprawy biurowych maszyn i urządzeń, 38 transmitowanie głosu, danych, tekstu i obrazu poprzez
terminale komputerowe, zapewnienie dostępu do światowej sieci
komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie
urządzeń do przesyłania informacji, 39 transport samochodowy, magazynowanie, 41 doradztwo zawodowe-porady w zakresie edukacji
lub kształcenia, organizowanie i prowadzenie seminariów, 42 planowanie i projektowanie systemów komputerowych, doradztwo
w sprawach sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, wypo-

Kolor znaku: granatowy
(531) 26.01.02, 14.05.23, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 9 komputery, modemy, drukarki komputerowe, elektryczne przyłącza i elementy instalacji elektrycznej, programy komputerowe, 35 wypożyczanie maszyn i urządzeń dla biura, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, systematyzacja danych-komputerowe bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami, projekty i realizowanie kampanii reklamowych w sieci
komputerowej, 37 instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
instalowanie, konserwacja oraz naprawy biurowych maszyn i urządzeń, 38 transmitowanie głosu, danych, tekstu i obrazu poprzez
terminale komputerowe, zapewnienie dostępu do światowej sieci
komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie
urządzeń do przesyłania informacji, 39 transport samochodowy, magazynowanie, 41 doradztwo zawodowe-porady w zakresie edukacji
lub kształcenia, organizowanie i prowadzenie seminariów, 42 planowanie i projektowanie systemów komputerowych, doradztwo
w sprawach sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych
komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego,
45 doradztwo w sprawach bezpieczeństwa.
(111) 295214
(220) 2016 08 05
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) COMP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) CSS CENTRUM USŁUG IT
(540)

(210) 459984

Kolor znaku: niebieski, granatowy, szary
(531) 26.04.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 komputery, modemy, drukarki komputerowe, elektryczne przyłącza i elementy instalacji elektrycznej, programy komputerowe, 35 wypożyczanie maszyn i urządzeń dla biura, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, systematyzacja danych-komputerowe bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami, projekty i realizowanie kampanii reklamowych w sieci
komputerowej, 37 instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
instalowanie, konserwacja oraz naprawy biurowych maszyn i urządzeń, 38 transmitowanie głosu, danych, tekstu i obrazu poprzez
terminale komputerowe, zapewnienie dostępu do światowej sieci
komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie
urządzeń do przesyłania informacji, 39 transport samochodowy, magazynowanie, 41 doradztwo zawodowe-porady w zakresie edukacji
lub kształcenia, organizowanie i prowadzenie seminariów, 42 planowanie i projektowanie systemów komputerowych, doradztwo
w sprawach sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych
komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego,
45 doradztwo w sprawach bezpieczeństwa.
(111) 295215
(151) 2017 01 25

(220) 2016 08 05
(441) 2016 10 10

(210) 459986
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(732) DOBROWOLSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice Górne, PL.
(540) D DOBROWOLSCY DOBROWOLSKA
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.05.18, 26.05.04
(510), (511) 29 kiełbasy, kiełbasy wędzone, kaszanki, mielonki, mięso świeże, mięso wędzone, oleje zwierzęce do celów spożywczych,
pasty mięsne, pasztety, przekąski na bazie mięsa, przetworzone
produkty mięsne, smalec, szynka, wędliny, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej. wysyłkowej oraz za pośrednictwem Internetu
(sprzedaż on-line) towarów obejmujących: kiełbasy, kiełbasy wędzone, kaszanki, mielonki, mięso świeże, mięso wędzone, oleje zwierzęce do celów spożywczych, pasty mięsne, pasztety, przekąski na bazie mięsa, przetworzone produkty mięsne, smalec, szynka, wędliny,
dystrybucja materiałów reklamowych, próbek, druków, prospektów,
broszur, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych.
(111) 295216
(220) 2016 08 05
(210) 459988
(151) 2017 01 26
(441) 2016 09 26
(732) ZETKAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Ścinawka Średnia, PL.
(540) MANGATA HOLDING
(510), (511) 6 rury metalowe, rurki metalowe i przewody giętkie
metalowe i wyposażenie do nich z metalu, w tym zawory metalowe, armatura metalowa do celów przemysłowych, metalowe zasuwy
do zamków, drzwi, bram i okien, odlewy metalowe, odkuwki z metali,
odkuwki ze stopów, drobne wyroby metalowe, 7 urządzenia filtrujące, filtry jako części maszyn lub silników, zawory, kurki maszynowe
i kurki jako zawory z metalu stanowiące części do maszyn, pompy,
pompy hydrauliczne, narzędzia hydrauliczne, maszyny odlewnicze
i do formowania, formy odlewnicze z metalu jako części maszyn,
mechaniczne, pneumatyczne i hydrauliczne przyrządy i urządzenia
sterujące procesami, 35 zarządzanie przedsiębiorstwami, usługi
handlowe w zakresie sprzedaży armatury przemysłowej i wyrobów
armaturowych, urządzeń i przyrządów automatyki przemysłowej,
transportowych urządzeń magazynowych, kamer termowizyjnych,
wyrobów i odlewów metalowych.
(111) 295217
(220) 2016 08 05
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) 19+
(540)

(210) 459989

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski, jasnoniebieski,
ciemnoniebieski, granatowy, fioletowy
(531) 24.17.07, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania
dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmo-
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wej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach
CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna
i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego,
naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału
zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja dźwięku
i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiająca wybór
zapisywanych programów (Personal Video Recorder-osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe, programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy do prowadzenia
gier komputerowych, konkursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu
audio i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe i telewizyjne,
urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obrazów,
dźwięków i zapisu wideo w postaci plików w formacie elektronicznym,
aparaty telefoniczne, monitory, komputery i urządzenia towarzyszące,
komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych,
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych
dla radia, telewizji, kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw handlowych / reklamowych, usługi badania opinii publicznej,
badania rynku mediów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach
działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie
informacji o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności
gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi
sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania
w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji
i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych
i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym
dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowanego
sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów
telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder
i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii
gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży
niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery,
bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy
komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria
skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki
polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały
biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania
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na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod
mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe
osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy,
stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary
ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej,
obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem
sieci informatycznych-Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane-zakres dostępu
do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji
od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia
w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów
poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być
nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi dostarczania informacji on-line
z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu do stron www
za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące
wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty elektronicznej, organizacja
i przekazywanie serwisów internetowych www, dostarczanie dostępu
do plików w formacie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych,
urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN-przesyłanie danych z i do sieci lokalnej (Local Area Network) jak również umożliwianie dostępu
do Internetu za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych,
41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk
telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych
i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem
widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług
edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych,
usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie
wybranym przez odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron www
przez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów
drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet
w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi
obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej,
42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi
dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie,
opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie
komunikacji społecznej, prowadzenie badań w dziedzinie usług medialnych-prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania
i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie i przekazywanie prognoz pogody, usługi udostępniania
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czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka internetowa, usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów
i portali internetowych, usługi dostarczania dostępu do serwerów internetowych.

(111) 295218
(220) 2016 08 05
(210) 459990
(151) 2017 01 26
(441) 2016 09 26
(732) RADZIKOWSKI, SZUBIELSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) RS RADZIKOWSKI SZUBIELSKA
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi podatkowe, doradztwo podatkowe (rachunkowość), planowanie podatkowe (rachunkowość), przygotowywanie
zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, przygotowywanie
wymiaru podatku (rachunki), przygotowywanie i wypełnianie zeznań
podatkowych, doradztwo w zakresie zwrotu podatku (rachunkowość),
porady związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych, usługi
w zakresie procesów związanych z deklaracjami podatkowymi, 36 ocena i wycena podatkowa, 41 szkolenie w zakresie podatków, usługi edukacyjne zapewniające warsztaty z podatków od nieruchomości, usługi
edukacyjne zapewniające instruktaż z podatków od nieruchomości,
45 doradztwo prawne, badania prawne, usługi rejestracyjne (prawne), mediacja (usługi prawne), usługi informacji prawnej, kompilacja
informacji prawnych, dostarczanie informacji prawnych, usługi wsparcia prawnego, usługi asystentów prawnych, uwierzytelnianie dokumentów prawnych, usługi radców prawnych, sporządzanie ekspertyz
prawnych, usługi prawne dotyczące testamentów, usługi prawne pro
bono, organizowanie świadczenia usług prawnych, badanie stanu
prawnego nieruchomości, pośrednictwo w procedurach prawnych,
usługi prawne w zakresie mediacji, profesjonalne konsultacje prawne
dotyczące franchisingu, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, porady prawne i zastępstwo procesowe, pomoc prawna przy
tworzeniu umów, porady prawne w zakresie franchisingu, usługi
w zakresie doradztwa prawnego, usługi w zakresie badań prawnych,
udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, udzielanie opinii
prawnych przez ekspertów, usługi prawne dotyczące praw własności
intelektualnej, usługi prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, usługi prawne z zakresu wykorzystywania patentów, usługi
prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, świadczenie usług
w zakresie badań prawnych, udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, doradztwo w zakresie aspektów prawnych franszyzy,
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, profesjonalne usługi
doradcze dotyczące zagadnień prawnych, usługi prawne związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi prawne związane
z licencjonowaniem praw autorskich, doradztwo prawne związane
z prawami własności intelektualnej, usługi informacyjne w odniesieniu
do kwestii prawnych, przygotowywanie raportów prawnych z zakresu
praw człowieka, usługi w zakresie badań i dochodzeń prawniczych,
usługi związane z przeniesieniem tytułu własności (usługi prawne),
usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów (usługi prawne), usługi doradcze związane z prawami konsumenta (doradztwo
prawne), usługi prawne związane z eksploatacją praw do emisji, usługi
prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi prawne
związane z eksploatacją praw własności intelektualnej, usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw do transmisji, usługi prawne
związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi monitorowania znaków towarowych do celów doradztwa prawnego, usługi
prawne związane z eksploatacją praw autorskich do druków, usługi
prawne związane z eksploatacją praw autorskich do filmów, usługi
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badań prawnych i sądowych w dziedzinie własności intelektualnej,
usługi prawne w zakresie procedur związanych z prawami własności
przemysłowej, usługi prawne związane z eksploatacją praw własności
przemysłowej i praw autorskich, usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami własności intelektualnej, usługi prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi
i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem tych praw, usługi
prawne związane z wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych
z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi, usługi prawne związane z ochroną i wykorzystywaniem praw autorskich
do produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych i muzycznych.

badań prawnych i sądowych w dziedzinie własności intelektualnej,
usługi prawne w zakresie procedur związanych z prawami własności
przemysłowej, usługi prawne związane z eksploatacją praw własności
przemysłowej i praw autorskich, usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami własności intelektualnej, usługi prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi
i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem tych praw, usługi
prawne związane z wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych
z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi, usługi prawne związane z ochroną i wykorzystywaniem praw autorskich
do produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych i muzycznych.

(111) 295219
(220) 2016 08 05
(210) 459991
(151) 2017 01 26
(441) 2016 09 26
(732) RADZIKOWSKI, SZUBIELSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) RS RADZIKOWSKI SZUBIELSKA
(540)

(111) 295220
(220) 2016 08 05
(210) 459993
(151) 2017 01 26
(441) 2016 09 26
(732) IMIOŁCZYK JANUSZ GAZ SERWIS, Tarnowskie Góry, PL.
(540) fit your life
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi podatkowe, doradztwo podatkowe (rachunkowość), planowanie podatkowe (rachunkowość), przygotowywanie
zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, przygotowywanie
wymiaru podatku (rachunki), przygotowywanie i wypełnianie zeznań
podatkowych, doradztwo w zakresie zwrotu podatku (rachunkowość),
porady związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych, usługi
w zakresie procesów związanych z deklaracjami podatkowymi, 36 ocena i wycena podatkowa, 41 szkolenie w zakresie podatków, usługi edukacyjne zapewniające warsztaty z podatków od nieruchomości, usługi
edukacyjne zapewniające instruktaż z podatków od nieruchomości,
45 doradztwo prawne, badania prawne, usługi rejestracyjne (prawne), mediacja (usługi prawne), usługi informacji prawnej, kompilacja
informacji prawnych, dostarczanie informacji prawnych, usługi wsparcia prawnego, usługi asystentów prawnych, uwierzytelnianie dokumentów prawnych, usługi radców prawnych, sporządzanie ekspertyz
prawnych, usługi prawne dotyczące testamentów, usługi prawne pro
bono, organizowanie świadczenia usług prawnych, badanie stanu
prawnego nieruchomości, pośrednictwo w procedurach prawnych,
usługi prawne w zakresie mediacji, profesjonalne konsultacje prawne
dotyczące franchisingu, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, porady prawne i zastępstwo procesowe, pomoc prawna przy
tworzeniu umów, porady prawne w zakresie franchisingu, usługi
w zakresie doradztwa prawnego, usługi w zakresie badań prawnych,
udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, udzielanie opinii
prawnych przez ekspertów, usługi prawne dotyczące praw własności
intelektualnej, usługi prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, usługi prawne z zakresu wykorzystywania patentów, usługi
prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, świadczenie usług
w zakresie badań prawnych, udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, doradztwo w zakresie aspektów prawnych franszyzy,
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, profesjonalne usługi
doradcze dotyczące zagadnień prawnych, usługi prawne związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi prawne związane
z licencjonowaniem praw autorskich, doradztwo prawne związane
z prawami własności intelektualnej, usługi informacyjne w odniesieniu
do kwestii prawnych, przygotowywanie raportów prawnych z zakresu
praw człowieka, usługi w zakresie badań i dochodzeń prawniczych,
usługi związane z przeniesieniem tytułu własności (usługi prawne),
usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów (usługi prawne), usługi doradcze związane z prawami konsumenta (doradztwo
prawne), usługi prawne związane z eksploatacją praw do emisji, usługi
prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi prawne
związane z eksploatacją praw własności intelektualnej, usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw do transmisji, usługi prawne
związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi monitorowania znaków towarowych do celów doradztwa prawnego, usługi
prawne związane z eksploatacją praw autorskich do druków, usługi
prawne związane z eksploatacją praw autorskich do filmów, usługi

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 02.01.08, 02.01.16, 02.01.23, 02.01.30, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki i tabletki zmniejszające
apetyt do celów medycznych, białko do celów medycznych i jako
suplementy diety, błonnik pokarmowy, dietetyczna żywność i napoje przystosowane do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów medycznych, mineralne suplementy diety, preparaty medyczne
na odchudzanie, odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, czapki, getry, odzież sportowa, koszulki, legginsy, odzież gimnastyczna, podkoszulki, skarpetki,
szaliki, szlafroki, t-shirty, 35 reklama, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama rozpowszechnianie
materiałów, reklama za pośrednictwem Internetu, usługi prowadzenia sprzedaży odzieży, usługi prowadzenia sprzedaży i reklama
suplementów diety, preparatów witaminowych i medycznych, dietetycznej żywności i napojów, usługi prowadzenia sprzedaży prozdrowotnej i ekologicznej żywności, 41 nauczanie, rozrywka, usługi
w zakresie sportu i kultury, gimnastyka, imprezy sportowe, kluby
i ośrodki zdrowia w celu poprawy kondycji, siłownie, kultura fizyczna,
organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń, organizowanie
obozów i zawodów sportowych, udostępnianie obiektów i urządzeń
sportowych, usługi trenerskie, wypożyczanie sprzętu sportowego,
prowadzenie klubów fitness.
(111) 295221
(220) 2016 08 05
(210) 459994
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) FERĘC-JANKOWSKA KATARZYNA ZOSTAW TO NAM, Łódź, PL.
(540) zostaw to nam.
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 02.09.01, 26.13.25, 27.05.01, 24.17.02, 29.01.01
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania marketingowe, badania
opinii publicznej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalno-
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ści gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych: próbek, druków, prospektów, broszur, marketing, uaktualnianie materiałów
reklamowych, obróbka tekstów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sondaże opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja
filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, public relations, agencje public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych:
ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie reklamowych
i sponsorowanych tekstów, wynajmowanie nośników reklamowych,
reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych,
badania rynku, telemarketing, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek,
organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, organizowanie konkursów piękności, organizowanie przyjęć w zakresie
rozrywki, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji,
planowanie przyjęć w zakresie rozrywki, usługi komponowania układu graficznego publikacji inne niż do celów reklamowych.

(111) 295222
(220) 2016 08 05
(210) 460005
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 10
(732) GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) auto MATUNIN
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach i punktach
wyspecjalizowanych, w tym usługi sprzedaży za pośrednictwem
Internetu, artykułów z branży motoryzacyjnej, w szczególności następujących towarów: części składowe i zamienne do samochodów,
motocykli, skuterów, motorowerów, przyczep samochodowych
i motocyklowych, dodatkowe wyposażenie oraz akcesoria do pojazdów, prostowniki, akumulatory, lampy do pojazdów, opony, oleje,
dywaniki, wycieraczki, bagażniki samochodowe, narzędzia i przedmioty wyposażenia warsztatów samochodowych, instalacje alarmowe, radia CB, nawigacje, nadajniki i odbiorniki GPS, chemia samochodowa, farby i lakiery samochodowe, kosmetyki samochodowe,
środki do naprawy i konserwacji samochodów, profesjonalne środki
myjące i czyszczące, pasty do mycia rąk, czyściwa celulozowe, ręczniki jednorazowe, środki chemiczne dla myjni samochodowych, usługi
w zakresie dystrybucji i rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych
i materiałów reklamowych: ulotek, prospektów, druków, próbek, demonstrowanie produktów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, dekoracja
wystaw sklepowych, 37 usługi w zakresie diagnostyki, przeglądów,
serwisowania i naprawy pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów,
instalowanie, naprawy i konserwacja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących i nawigacyjnych,
pomoc drogowa, usługi wulkanizacyjne, myjnie samochodowe, doradztwo w zakresie wyboru sposobu naprawy pojazdów, 39 usługi
krajowej i międzynarodowej spedycji towarów, prowadzenie agencji
transportu towarów krajowego i międzynarodowego, pośrednictwo w krajowym i międzynarodowym transporcie towarów i ich dostarczaniu drogą lądową, śródlądową, morską i lotniczą, transport
przedmiotów wartościowych, przewóz materiałów niebezpiecznych,
wynajem środków transportu, usługi składowania, załadunku, wyładunku, przeładunku lub przepakowywania towarów, wynajmowanie
magazynów, wypożyczanie i wynajem pojazdów, wynajem środków
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transportu towarów, wynajem kontenerów transportowych i magazynowych, informacja o składowaniu i o transporcie towarów, wynajem powierzchni biurowych i mieszkań na pobyt czasowy, pomoc
drogowa w przypadku awarii pojazdów-holowanie.

(111) 295223
(220) 2016 08 05
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) ZIELIŃSKI WOJCIECH, Kwidzyn, PL.
(540) ORLIGNO
(540)

(210) 460007

Kolor znaku: brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 6 zbiorniki metalowe, kominy metalowe, metalowe przewody i rury centralnego ogrzewania, osłony paleniskowe do pieca,
ogniotrwałe wyłożenia pieca z metalu, 7 osprzęt kotłów maszynowych, urządzenia do zasilania kotłów maszynowych, parowe kotły
maszynowe, pompy do instalacji grzewczych, zawory jako części maszyn, 11 urządzenia do ogrzewania, wytwarzania pary, chłodzenia,
suszenia, wentylacji, zasilania wodą i do celów sanitarnych, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, urządzenia
elektryczne do ogrzewania, kotły grzewcze, kotły grzewcze na paliwa stałe, kotły do spalania biomasy, urządzenia i instalacje centralnego ogrzewania, urządzenia zasilające kotły grzewcze, rury kotłowe centralnego ogrzewania, podgrzewacze wody, pompy ciepła,
dmuchawy kominowe, kolektory energii słonecznej do ogrzewania,
żarniki elektryczne do ogrzewania, piece olejowe, zawory termostatyczne, sterowniki termiczne do grzejników centralnego ogrzewania,
zawory do regulacji temperatury, automatyczne urządzenia do regulacji temperatury do grzejników centralnego ogrzewania, osprzęt
i aparatura do kotłów grzewczych.
(111) 295224
(220) 2016 08 06
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 10
(732) Dyczewski Cezary Robert, Augustów, PL.
(540) ATLANTIC MARINE
(540)

(210) 460030

Kolor znaku: szary, pomarańczowy
(531) 01.03.01, 01.03.10, 01.15.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 pojazdy i urządzenia do poruszania się po wodzie, łodzie, jachty, 37 naprawa i obsługa pojazdów i urządzeń wodnych, łodzi, jachtów, 43 usługi tymczasowego zakwaterowania, hotele, pensjonaty, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, bary, restauracje.
(111) 295225
(220) 2016 08 06
(210) 460031
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 10
(732) ATLANTIC MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Augustów, PL.
(540) RUDY RYDZ
(510), (511) 43 usługi tymczasowego zakwaterowania, hotele, pensjonaty, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, bary, restauracje.
(111) 295226
(220) 2016 08 08
(210) 460033
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) AGROHITY
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), polepszacze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory wzrostu [inne
niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], bakterie [inne niż,
do celów medycznych lub weterynaryjnych], biostymulatory (środki oddziałujące na procesy życiowe roślin w inny sposób niż składnik
pokarmowy), środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy,
herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki do ochrony nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory [środki chemiczne], na-
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turalne i syntetyczne czynniki wspomagające wzrost roślin, chemiczne
środki wspomagające do użytku w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, płyny wspomagające do użytku
wraz z dodatkami do fungicydów, środki nawilżające do użytku jako
środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki nawilżające do użytku z rolniczymi środkami
chemicznymi, środki nawilżające do użytku w preparatach przeciw
szkodnikom, środki ochrony roślin przeciw patogenom, produkty
chemiczne do hamowania rozwoju chwastów, 5 pestycydy, preparaty chemiczne do zwalczania szkodników, środki grzybobójcze, środki
chwastobójcze, preparaty do niszczenia robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy, 31 nasiona, sadzonki, cebulki i rozsady do hodowli roślin, pasze, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania
w ogrodnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ze sprzętem rolniczym, usługi doradcze dotyczące promocji
sprzedaży, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, udostępnianie
powierzchni reklamowej, usługi marketingowe za pośrednictwem
wyszukiwarek internetowych, doradztwo marketingowe w zakresie
mediów społecznościowych, usługi konsultacji biznesowych w branży
rolniczej, udzielanie informacji dotyczących działalności gospodarczej
w zakresie przemysłu rolniczego, 42 hosting portali internetowych,
programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, projektowanie portali
sieciowych, projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, tworzenie, projektowanie, opracowywanie i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie, zarządzanie i nadzór forum dyskusyjnych online,
usługi badawcze w zakresie rolnictwa, usługi informacyjne dotyczące
bezpieczeństwa nawozów stosowanych w rolnictwie, usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa substancji chemicznych stosowanych w rolnictwie, specjalistyczne usługi konsultacyjne i doradcze
w zakresie chemii rolniczej, usługi w zakresie oceniania skuteczności
rolniczych środków chemicznych, 45 usługi serwisów społecznościowych online, doradztwo prawne, badania prawne.

(111) 295227
(220) 2016 08 08
(210) 460044
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) CAPITAL PARK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Make stories not stores
(510), (511) 16 papier, druki, ulotki, drukowane foldery informacyjne,
broszury, katalogi, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, fotografie, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi agencji reklamowych,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, rynkowe badania opinii
publicznej, doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, usługi
w zakresie rekrutacji personelu, pomoc w nawiązywaniu kontaktów
handlowych, promowanie towarów i usług osób trzecich, handlowe
usługi doradcze dotyczące franchisingu, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, zarządzanie biznesowe dla sklepów, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, usługi
w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, badania rynku i badania marketingowe, marketing internetowy, marketing bezpośredni,
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych
i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, informacja o działalności gospodarczej i informacja handlowa, usługi sprzedaży detalicznej,
hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę
bezpośrednią: odzieży, obuwia, nakryć głowy, wyrobów jubilerskich,
artykułów optycznych, zegarów i zegarków, wyrobów zegarmistrzowskich, artykułów informatycznie-komputerowych, urządzeń
oświetleniowych, artykułów wydawniczych, wyrobów papierniczych
i piśmienniczych, wyrobów tekstylnych, artykułów pasmanteryjnych,

3073

wyrobów ze skóry, sprzętu biurowego, artykułów dekoracyjnych,
artykułów sportowych, gier i zabawek, mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, produktów związanych z wystrojem wewnętrznym i zewnętrznym powierzchni oraz urządzeniem i wyposażeniem domu,
artykułów wyposażenia łazienek, szkła i porcelany, produktów związanych z rekreacją, ogrodnictwem i majsterkowaniem, narzędzi oraz artykułów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu
RTV i AGD, artykułów spożywczych i przemysłowych, organizowanie
sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, zarządzanie hotelami, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi impresariów
w działalności artystycznej, wynajem dystrybutorów automatycznych,
36 wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, wynajmowanie centrów handlowych, wynajmowanie powierzchni biurowych,
usługowych, handlowych, użytkowych i mieszkań, usługi sprzedaży
powierzchni magazynowych i miejsc parkingowych, pośrednictwo
w wynajmie oraz sprzedaży powierzchni handlowych, usługowych,
administrowanie oraz zarządzanie nieruchomościami, w tym lokalami
użytkowymi i kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi
i rozrywkowymi, pobieranie czynszu, przyjmowanie opłat za rachunki,
usługi w zakresie wycen, usługi w zakresie prowadzenia kantorów wymiany walut, zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, usługi agencji nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, usługi finansowe, pieniężne i bankowe,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zbiórki funduszy na cele
dobroczynne, sponsorowanie finansowe, doradztwo w sprawach finansowych i ubezpieczeniowych, 37 usługi budowlane, usługi instalacyjne, remont nieruchomości, konserwacja nieruchomości, restauracja budynków, naprawa i czyszczenie pojazdów samochodowych
w stacjach obsługi, informacja budowlana, sprzątanie budynków
i terenów przemysłowych, prowadzenie punktów usług pralniczych,
instalowanie, konstruowanie pawilonów handlowych i sklepów, wynajem koparek, instalowanie obiektów i urządzeń magazynowych,
budowa i naprawa magazynów, instalacja maszyn, montaż rusztowań,
mycie okien, montaż i naprawa instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, usługi w zakresie naprawy i wymiany opon samochodowych, instalowanie i naprawy urządzeń przeciwpożarowych
i antywłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń łączności
w tym telefonów, 39 usługi parkingowe, usługi transportu autobusami, dostawa, wysyłanie i dystrybucja gazet i czasopism, dystrybucja
towarów, wynajmowanie miejsc parkingowych i garaży dla pojazdów,
informacja o składowaniu, informacja o transporcie, wypożyczanie
kontenerów magazynowych, wypożyczanie chłodni, magazynowanie, wynajmowanie magazynów, pakowanie towarów, usługi pośrednictwa transportowego, 41 edukacja, rozrywka i sport, fitness kluby,
usługi siłowni, kręgielnie, usługi kinowe, usługi salonów gier, informacja o rekreacji, informacja o rozrywce, organizowanie konkursów,
organizowanie loterii, organizowanie zawodów i imprez sportowych,
wypożyczanie nagrań filmowych i dźwiękowych, organizowanie występów cyrkowych, usługi związane z dyskotekami, organizowanie festiwali sztuki w tym festiwali filmowych, usługi klubów rozrywkowych
i sportowych, obsługa lunaparków, kultura fizyczna, organizowanie
wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, muzea, usługi parków
rozrywki, planowanie przyjęć, przedstawienia teatralne, rezerwacja
miejsc na imprezy rozrywkowe, pokazy [do celów szkoleniowych],
pokazy na żywo w celach rozrywkowych, tresura zwierząt, informacja
o wypoczynku, usługi rekreacyjne, wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, usługi związane z organizacją
i prowadzeniem nauczania i rozrywki: konkursów i klubów edukacyjnych, rozrywkowych i poprawy zdrowia, balów, konkursów piękności,
studia filmowego, przedstawień teatralnych, studia nagrań, salonów
gier, sal koncertowych, organizacja i obsługa konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów i przyjęć, informacja o edukacji, usługi doradztwa w zakresie rozrywki, 42 usługi w następującym zakresie:
wzornictwo przemysłowe, stylizacja, architektura, usługi artystów-grafików, usługi projektowania, badania oraz opracowywanie projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe na rzecz osób trzecich,
projektowanie budynków, dekoracji wnętrz, opakowań, planowanie
związane z urbanistyką i planowaniem centrów handlowych w obrębie miast, usługi w zakresie projektowania, opracowywania i analiz
systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów, konserwacja oprogramowania komputerowego, grafika artystyczna, potwierdzanie autentyczności dziel sztuki, 43 usługi restauracyjne, barowe,
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kateringowe, usługi zakwaterowania tymczasowego, wynajem sal
na posiedzenia, konferencje, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej
i zastawy stołowej, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi
kawiarni, kafeterie [bufety], usługi restauracji fast-food, opieka nad
dziećmi, 44 salony fryzjerskie, kosmetyczne i salony piękności, gabinety odnowy biologicznej, gabinety fizjoterapeutyczne.

(111) 295228
(220) 2016 08 08
(210) 460045
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) CAPITAL PARK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Biuro Plus
(510), (511) 16 papier, druki, ulotki, drukowane foldery informacyjne, broszury, katalogi, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, fotografie,
35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi agencji reklamowych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, rynkowe badania
opinii publicznej, doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy,
usługi w zakresie rekrutacji personelu, pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych, promowanie towarów i usług osób trzecich, handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, zarządzanie biznesowe dla sklepów, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych,
usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, badania rynku i badania marketingowe, marketing internetowy, marketing bezpośredni, wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, dekoracja wystaw
sklepowych, informacja o działalności gospodarczej i informacja
handlowa, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią: odzieży,
obuwia, nakryć głowy, wyrobów jubilerskich, artykułów optycznych,
zegarów i zegarków, wyrobów zegarmistrzowskich, artykułów informatycznie-komputerowych, urządzeń oświetleniowych, artykułów
wydawniczych, wyrobów papierniczych i piśmienniczych, wyrobów
tekstylnych, artykułów pasmanteryjnych, wyrobów ze skóry, sprzętu
biurowego, artykułów dekoracyjnych, artykułów sportowych, gier
i zabawek, mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, produktów związanych z wystrojem wewnętrznym i zewnętrznym powierzchni oraz
urządzeniem i wyposażeniem domu, artykułów wyposażenia łazienek, szkła i porcelany, produktów związanych z rekreacją, ogrodnictwem i majsterkowaniem, narzędzi oraz artykułów budowlanych,
artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu RTV i AGD, artykułów
spożywczych i przemysłowych, organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji i przetargów publicznych, zarządzanie hotelami, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi impresariów w działalności
artystycznej, wynajem dystrybutorów automatycznych, 36 wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, wynajmowanie centrów
handlowych, wynajmowanie powierzchni biurowych, usługowych,
handlowych, użytkowych i mieszkań, usługi sprzedaży powierzchni
magazynowych i miejsc parkingowych, pośrednictwo w wynajmie
oraz sprzedaży powierzchni handlowych, usługowych, administrowanie oraz zarządzanie nieruchomościami, w tym lokalami użytkowymi
i kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, pobieranie czynszu, przyjmowanie opłat za rachunki, usługi w zakresie wycen, usługi w zakresie prowadzenia kantorów wymiany walut,
zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, usługi
agencji nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące
nieruchomości, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, doradztwo w sprawach finansowych
i ubezpieczeniowych, 37 usługi budowlane, usługi instalacyjne, remont nieruchomości, konserwacja nieruchomości, restauracja budynków, naprawa i czyszczenie pojazdów samochodowych w stacjach
obsługi, informacja budowlana, sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, prowadzenie punktów usług pralniczych, instalowanie,
konstruowanie pawilonów handlowych i sklepów, wynajem koparek,
instalowanie obiektów i urządzeń magazynowych, budowa i naprawa magazynów, instalacja maszyn, montaż rusztowań, mycie okien,
montaż i naprawa instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodni-
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czych, usługi w zakresie naprawy i wymiany opon samochodowych,
instalowanie i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń łączności w tym telefonów, 39 usługi parkingowe, usługi transportu autobusami, dostawa,
wysyłanie i dystrybucja gazet i czasopism, dystrybucja towarów, wynajmowanie miejsc parkingowych i garaży dla pojazdów, informacja
o składowaniu, informacja o transporcie, wypożyczanie kontenerów
magazynowych, wypożyczanie chłodni, magazynowanie, wynajmowanie magazynów, pakowanie towarów, usługi pośrednictwa transportowego, 41 edukacja, rozrywka i sport, fitness kluby, usługi siłowni,
kręgielnie, usługi kinowe, usługi salonów gier, informacja o rekreacji,
informacja o rozrywce, organizowanie konkursów, organizowanie loterii, organizowanie zawodów i imprez sportowych, wypożyczanie nagrań filmowych i dźwiękowych, organizowanie występów cyrkowych,
usługi związane z dyskotekami, organizowanie festiwali sztuki w tym
festiwali filmowych, usługi klubów rozrywkowych i sportowych, obsługa lunaparków, kultura fizyczna, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych i edukacyjnych, muzea, usługi parków rozrywki, planowanie przyjęć, przedstawienia teatralne, rezerwacja miejsc na imprezy
rozrywkowe, pokazy [do celów szkoleniowych], pokazy na żywo w celach rozrywkowych, tresura zwierząt, informacja o wypoczynku, usługi
rekreacyjne, wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, usługi związane z organizacją i prowadzeniem nauczania i rozrywki: konkursów i klubów edukacyjnych, rozrywkowych
i poprawy zdrowia, balów, konkursów piękności, studia filmowego,
przedstawień teatralnych, studia nagrań, salonów gier, sal koncertowych, organizacja i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów i przyjęć, informacja o edukacji, usługi doradztwa
w zakresie rozrywki, 42 usługi w następującym zakresie: wzornictwo
przemysłowe, stylizacja, architektura, usługi artystów-grafików, usługi
projektowania, badania oraz opracowywanie projektów technicznych,
prace badawczo-rozwojowe na rzecz osób trzecich, projektowanie
budynków, dekoracji wnętrz, opakowań, planowanie związane z urbanistyką i planowaniem centrów handlowych w obrębie miast, usługi
w zakresie projektowania, opracowywania i analiz systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów, konserwacja oprogramowania
komputerowego, grafika artystyczna, potwierdzanie autentyczności
dziel sztuki, 43 usługi restauracyjne, barowe, kateringowe, usługi zakwaterowania tymczasowego, wynajem sal na posiedzenia, konferencje, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi kawiarni, kafeterie [bufety],
usługi restauracji fast-food, opieka nad dziećmi, 44 salony fryzjerskie,
kosmetyczne i salony piękności, gabinety odnowy biologicznej, gabinety fizjoterapeutyczne.

(111) 295229
(220) 2016 08 08
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL.
(540) 55% loading ENGINEER in Progress
(540)

(210) 460048

Kolor znaku: czarny, jasnoszary, ciemnoszary, czerwony, żółty,
jasnobrązowy, biały, niebieski
(531) 02.03.01, 02.03.15, 02.03.23, 27.05.01, 26.04.02, 24.17.25, 29.01.15
(510), (511) 35 organizacja wystaw handlowych i reklamowych w zakresie osiągnięć naukowo-technicznych i twórczości artystycznej oraz
zarządzanie tymi wystawami, organizacja i prowadzenie reklamy
wystaw, pokazów, seminariów, sympozjów, konferencji i imprez kulturalnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ogłoszeń
oraz prowadzenie działalności informacyjnej, usługi w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, 41 prowadzenie, organizacja i zarządzanie
gimnazjami, s/kołami średnimi i szkołami wyższymi, usługi w zakresie
kształcenia wysoko kwalifikowanych specjalistów i kadr naukowych,
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organizacja pokazów i prezentacji osiągnięć naukowo-technicznych
i utworów artystycznych, usługi bibliotekarskie, informacja o edukacji,
nauczanie korespondencyjne, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, usługi wydawnicze, publikowanie książek i innych
tekstów, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 42 usługi w zakresie prowadzenia badań naukowych, wykonywania opinii i ekspertyz naukowych oraz inżynieryjnych, projektowania technicznego, pomiarów, testowania, programowania komputerów, administrowanie
stronami sieciowymi, analizy chemiczne, analizy systemów komputerowych, architektura, badania chemiczne, badania geologiczne, prace badawczo-rozwojowe, prace naukowe, badawcze, wdrożeniowe,
projektowanie budynków, doradztwo w zakresie ochrony środowiska,
ekspertyzy inżynieryjne, instalacje oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, planowanie urbanistyczne, doradztwo w zakresie własności intelektualnej.

(111) 295230
(220) 2016 08 08
(210) 460049
(151) 2017 02 03
(441) 2016 10 10
(732) KOWALCZYK MONIKA, Nowa Iwiczna, PL.
(540) IPR POINT INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony, biały
(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 nauczanie, edukacja, organizowanie i prowadzenie
szkoleń, warsztatów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, tłumaczenia, 45 usługi prawne, badania prawne, usługi rzecznika patentowego, usługi w zakresie własności intelektualnej, zarządzanie prawami własności intelektualnej, usługi nadzoru w zakresie
własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej,
mediacje, arbitraż, wycena wartości niematerialnych i prawnych.
(111) 295231
(220) 2016 08 08
(151) 2017 02 06
(441) 2016 10 10
(732) BUBAK WOJCIECH, Sułkowice, PL.
(540) Rehabu
(540)

(210) 460050

Kolor znaku: ciemnoszary, jasnoszary, ciemnopomarańczowy,
jasnopomarańczowy, pomarańczowy, ciemnożółty, żółty,
jasnożółty
(531) 27.05.01, 26.01.01, 29.01.15
(510), (511) 44 fizjoterapia, fizykoterapia, chiropraktyka, masaż.
(111) 295232
(220) 2016 08 08
(210) 460055
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL.
(540) NIE MA CUDÓW, JEST FIZYKA REKRUTACJA.PWR.EDU.PL
(540)

Kolor znaku: czarny, ciemnoszary, biały, niebieski, granatowy,
zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony
(531) 01.15.01, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.15

3075

(510), (511) 35 organizacja wystaw handlowych i reklamowych
w zakresie osiągnięć naukowo-technicznych i twórczości artystycznej oraz zarządzanie tymi wystawami, organizacja i prowadzenie
reklamy wystaw, pokazów, seminariów, sympozjów, konferencji
i imprez kulturalnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
i ogłoszeń oraz prowadzenie działalności informacyjnej, usługi w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, 41 prowadzenie, organizacja
i zarządzanie gimnazjami, szkołami średnimi i szkołami wyższymi,
usługi w zakresie kształcenia wysokokwalifikowanych specjalistów
i kadr naukowych, organizacja pokazów i prezentacji osiągnięć naukowotechnicznych i utworów artystycznych, usługi bibliotekarskie,
informacja o edukacji, nauczanie korespondencyjne, publikacja
elektroniczna on-line książek i periodyków, usługi wydawnicze, publikowanie książek i innych tekstów, publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, 42 usługi w zakresie prowadzenia badań naukowych,
wykonywania opinii i ekspertyz naukowych oraz inżynieryjnych,
projektowania technicznego, pomiarów, testowania, programowania komputerów, administrowanie stronami sieciowymi, analizy
chemiczne, analizy systemów komputerowych, architektura, badania chemiczne, badania geologiczne, prace badawczo-rozwojowe,
prace naukowe, badawcze, wdrożeniowe, projektowanie budynków,
doradztwo w zakresie ochrony środowiska, ekspertyzy inżynieryjne,
instalacje oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, planowanie urbanistyczne, doradztwo w zakresie własności intelektualnej.

(111) 295233
(220) 2016 08 08
(210) 460062
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 24
(732) CHRZANOWSKI ANDRZEJ FIRMA PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWA SKORPION, Tumlin-Dąbrówka, PL.
(540) SKORPION
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, biżuteria, zegarki, wyroby zegarmistrzowskie, figurki z metali szlachetnych, kasetki na biżuterię, kamienie szlachetne i półszlachetne, metale szlachetne, 35 sprzedaż
tradycyjna oraz za pośrednictwem Internetu wyrobów jubilerskich,
biżuterii, zegarków, wyrobów zegarmistrzowskich, figurek, kasetek
na biżuterię, kamieni szlachetnych i półszlachetnych, metali szlachetnych, sztućców, serwisów stołowych, dzbanków, tac, pucharów,
kielichów, kieliszków, mis, pater, waz, serwetników, solniczek, cukiernic, spodeczków, świeczników, przyborów kuchennych, rozcinaczy
do listów, zakładek do książek, medali, plakietek, emblematów, breloków, pudełek, szkatułek, etui, portmonetek, puderniczek, tabakierek, 40 usługi jubilerskie, usługi grawerskie.
(111) 295234
(220) 2016 08 08
(210) 460063
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 10
(732) CHRZANOWSKI ANDRZEJ FIRMA PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWA SKORPION, Tumlin-Dąbrówka, PL.
(540) Jubiler SKORPION
(540)

Kolor znaku: złoty, srebrny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, biżuteria, zegarki, wyroby zegarmistrzowskie, figurki z metali szlachetnych, kasetki na biżuterię, kamienie szlachetne i półszlachetne, metale szlachetne, 35 sprzedaż
tradycyjna oraz za pośrednictwem Internetu wyrobów jubilerskich,
biżuterii, zegarków, wyrobów zegarmistrzowskich, figurek, kasetek
na biżuterię, kamieni szlachetnych i półszlachetnych, metali szlachetnych, sztućców, serwisów stołowych, dzbanków, tac, pucharów,
kielichów, kieliszków, mis, pater, waz, serwetników, solniczek, cukiernic, spodeczków, świeczników, przyborów kuchennych, rozcinaczy
do listów, zakładek do książek, medali, plakietek, emblematów, breloków, pudełek, szkatułek, etui, portmonetek, puderniczek, tabakierek, 40 usługi jubilerskie, usługi grawerskie.
(111) 295235
(151) 2017 02 27

(220) 2016 08 08
(441) 2016 11 07

(210) 460064

3076
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(732) NARMAL W. SZYMONEK I Z. SZYMONEK SPÓŁKA JAWNA,
Sosnowiec, PL.
(540) NARMAL
(540)

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, brązowy, szary, biały, czarny
(531) 03.05.05, 03.05.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 20 opakowania drewniane do składowania i transportu,
skrzynie (paki) niemetalowe, skrzynie (paki) z drewna lub tworzyw
sztucznych, pojemniki niemetalowe do składowania i transportu,
palety załadowcze niemetalowe, palety transportowe niemetalowe, oprawy niemetalowe do szczotek, 35 usługi świadczone przez
agencje reklamowe, pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na reklamę w radio i telewizji, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele
reklamowe w mediach drukowanych, pośrednictwo w sprzedaży
miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
sprzedaż hurtowa i/lub detaliczna w sklepach stacjonarnych i/lub
na straganach, i/lub na targowiskach, i/lub za pośrednictwem mediów elektronicznych (Internet): drewna, materiałów budowlanych,
wyposażenia sanitarnego, wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, drobnych
wyrobów metalowych, szkła, mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów użytku domowego, artykułów elektrycznych, artykułów
hydraulicznych, artykułów złącznych, artykułów drewnianych, artykułów gumowych, artykułów spawalniczych, artykułów malarskich,
farb, lakierów, emulsji, emalii, rozpuszczalników, artykułów ogrodniczych, artykułów związanych z techniką zamocowań, chemii budowlanej, okuć budowlanych, usługi związane z organizowaniem targów,
wystaw, kongresów w celach handlowych i reklamowych, 37 usługi
budowlane, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej: dróg, mostów, zapór,
linii przesyłowych, budownictwo przemysłowe, rozbiórka i burzenie
obiektów budowlanych, usługi przygotowania terenu pod budowę, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, usługi wykonywania
konstrukcji i pokryć dachowych, usługi budowlane wykończeniowe,
tynkowanie, posadzkarstwo, tapetowanie, oblicowywanie ścian,
malowanie, szklenie, usługi instalacyjne, wykonywanie instalacji
elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, klimatyzacyjnych, instalowanie stolarki budowlanej, usługi hydrauliczne,
naprawy, usługi związane z naprawami w zakresie budynków, usługi
związane z naprawami w zakresie instalacji elektrycznych, instalacji
wodno-kanalizacyjnych, przyrządów, narzędzi, nadzór budowlany,
doradztwo inżynieryjne, informacja budowlana, informacja o naprawach, usługi wypożyczania narzędzi i sprzętu budowlanego,
39 transport, transport drogowy towarów, pakowanie i składowanie
towarów.
(111) 295236
(220) 2016 08 08
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL.
(540) NIE MA SZCZĘŚCIA, JEST MATEMATYKA.
(540)

(210) 460077

Kolor znaku: czarny, jasnobrązowy, czerwony
(531) 21.01.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 organizacja wystaw handlowych i reklamowych
w zakresie osiągnięć naukowo-technicznych i twórczości artystycznej oraz zarządzanie tymi wystawami, organizacja i prowadzenie
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reklamy wystaw, pokazów, seminariów, sympozjów, konferencji
i imprez kulturalnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
i ogłoszeń oraz prowadzenie działalności informacyjnej, usługi w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, 41 prowadzenie, organizacja
i zarządzanie gimnazjami, szkołami średnimi i szkołami wyższymi,
usługi w zakresie kształcenia wysokokwalifikowanych specjalistów
i kadr naukowych, organizacja pokazów i prezentacji osiągnięć naukowo-technicznych i utworów artystycznych, usługi bibliotekarskie, informacja o edukacji, nauczanie korespondencyjne, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, usługi wydawnicze,
publikowanie książek i innych tekstów, publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, 42 usługi w zakresie prowadzenia badań naukowych,
wykonywania opinii i ekspertyz naukowych oraz inżynieryjnych,
projektowania technicznego, pomiarów, testowania, programowania komputerów, administrowanie stronami sieciowymi, analizy
chemiczne, analizy systemów komputerowych, architektura, badania chemiczne, badania geologiczne, prace badawczo-rozwojowe,
prace naukowe, badawcze, wdrożeniowe, projektowanie budynków,
doradztwo w zakresie ochrony środowiska, ekspertyzy inżynieryjne,
instalacje oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, planowanie urbanistyczne, doradztwo w zakresie własności intelektualnej.

(111) 295237
(220) 2016 08 08
(210) 460084
(151) 2017 02 10
(441) 2016 10 10
(732) PRZEMYSŁ SZKLANY W POLSCE SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) HC CZECHY
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 02.01.15
(510), (511) 9 laboratoryjne wyroby szklane, szkiełka laboratoryjne
do mikromacierzy, zlewki-laboratoryjne wyroby szklane, próbówki
do przechowywania laboratoryjnego, urządzenia i przyrządy laboratoryjne, szklane pojemniki głębokie do użytku laboratoryjnego, izolowane naczynia do celów laboratoryjnych, 19 szkło termoizolacyjne
do użytku w budownictwie, szkło bezpieczne do użytku w budownictwie, szkło okienne do użytku w budownictwie, modyfikowane szkło
okienne do budownictwa, szkło barwione do użytku w budownictwie, szkło do celów budowlanych, szkło pławione-szkło płaskie typu
float do celów budowlanych, szkło izolacyjne do celów budowlanych,
21 szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem,
statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana lub szkło, zawarte w tej klasie, naczynia ze szkła,
naczynia do mieszania koktajli-shakery, szklanki, kieliszki, naczynia
do picia i akcesoria barowe, butelki ze szkła, słoiki, słoiki do zastosowań domowych, dekoracyjne słoiki szklane z przykrywką, szkło bezpieczne do instalacji w pojazdach, szkło hartowane do wytwarzania
szyb pojazdów, szkło na szyby nie do budownictwa, szkło płaskie
typu float półprzetworzone, szkło w stanie surowym nieobrobione,
36 wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości,
usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania
majątkiem i nieruchomościami, usługi nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, usługi zarządzania
majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, wynajem nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami,
administrowanie nieruchomościami, inwestowanie w nieruchomości,
usługi w zakresie nieruchomości, oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), ocena i wycena nieruchomości, dzierżawa
nieruchomości posiadanych na własność, 40 wytwarzanie wyrobów
szklanych do użytku w budownictwie, wytwarzanie szkła jako półproduktu, wytwarzanie szkła w stanie surowym, wytwarzanie szkła
płaskiego typu float-półprzetworzonego, wytwarzanie szkła harto-
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wanego, wytwarzanie szkła bezpiecznego do instalacji w pojazdach
oraz szkła na szyby do pojazdów, wytwarzanie statuetek, figurek,
tabliczek, dzieł sztuki ze szkła, laboratoryjnych wyrobów ze szkła,
naczyń ze szkła, naczyń szklanych do napojów, naczyń do mieszania
koktajli-shakerów, szklanek, kieliszków, naczyń do picia i akcesoriów
barowych, butelek ze szkła, słoików, słoików do zastosowań domowych oraz dekoracyjnych słoików szklanych z przykrywką, usługi
dmuchania szkła, usługi laminowania tafli szkła, barwienie tafli szklanych przez obróbkę powierzchni, obróbka szkła polegająca na malowaniu, grawerowaniu, szlifowaniu lub polerowaniu.

(111) 295238
(220) 2016 08 08
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) DOŁMAT MAREK, Wrocław, PL.
(540) mamut
(540)

(210) 460087

3077

(732) DOŁMAT MAREK, Wrocław, PL.
(540) Biszkopty Wrocławskie
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, biały, czerwony, pomarańczowy, złoty
(531) 26.13.25, 26.13.99, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 biszkopty.
(111) 295243
(220) 2016 08 08
(210) 460100
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) KLUB SPORTOWY ORZEŁ, Ząbkowice Śląskie, PL.
(540) KLUB SPORTOWY ORZEŁ ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 1946 KS ORZEŁ
(540)

Kolor znaku: złoty, granatowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 5 chleb dla diabetyków, 30 chleb, bułki, rogale, bułka tarta, biszkopty, ciasta, ciastka, suchary, lody.
(111) 295239
(220) 2016 08 08
(151) 2017 02 03
(441) 2016 09 26
(732) WIECZOREK PIOTR KORATEX, Łódź, PL.
(540) Welle
(540)

(210) 460089

Kolor znaku: czarny, biały, niebieski
(531) 03.07.01, 21.03.01, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne,
41 edukacja, rozrywka i sport.

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 05.03.99, 27.05.01
(510), (511) 3 środki i substancje stosowane w praniu, środki
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki
perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów.
(111) 295240
(220) 2016 08 08
(151) 2017 02 03
(441) 2016 09 26
(732) DOŁMAT MAREK, Wrocław, PL.
(540) BUŁKA WROCŁAWSKA TARTA
(540)

(210) 460090

Kolor znaku: pomarańczowy, czerwony
(531) 25.07.15, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 bułka tarta.
(111) 295241
(220) 2016 08 08
(151) 2017 02 03
(441) 2016 09 26
(732) AGROFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Agroalpha 100 EC
(510), (511) 5 środek ochrony roślin-insektycyd.

(210) 460091

(111) 295242
(151) 2017 02 03

(210) 460092

(220) 2016 08 08
(441) 2016 09 26

(111) 295244
(220) 2016 08 08
(210) 460103
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) WÓJCICKI MARIUSZ FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWA EMAR, Skaryszew, PL.
(540) EMAR
(510), (511) 37 budowa fundamentów, budowa fundamentów budynków, budowa parkingów wielopoziomowych, budowa utwardzanych miejsc parkingowych, instalacja izolacji termicznej w budynkach, instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalowanie, konserwacja
i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, inżynieria wodno-lądowa
w zakresie terenów rolniczych, montaż [instalacja] konstrukcji budynków, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, montaż izolacji do budynków, nadzór nad budowaniem konstrukcji, nakładanie wylewki posadzkowej, naprawa lub konserwacja
mechanicznych systemów parkingowych, odśnieżanie, osuszanie
terenów, pokrywanie powierzchni chodników, przekopywanie [wykopywanie], stawianie fundamentów, układanie nawierzchni drogowych, usługi w zakresie wykopywania, wynajem koparek, wynajem
ładowarek przegubowych, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, 39 transport materiałów budowlanych.
(111) 295245
(220) 2016 08 08
(210) 460104
(151) 2017 02 01
(441) 2016 09 26
(732) AMERCOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Dr Fit
(510), (511) 5 dietetyczna żywność, suplementy diety dla ludzi.
(111) 295246
(220) 2016 08 09
(210) 460114
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) HENRY JONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Henry Jones Sp. z o.o. brzeczka nasatwu COOL ZYGMUNT
PIWO WARSZAWSKIE Goryczka IBU

3078

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

stancje dietetyczne do celów farmaceutycznych, środki odkażające,
preparaty farmaceutyczne, preparaty i artykuły medyczne, środki
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, leki dla ludzi,
leki pomocnicze, leki do użytku medycznego, suplementy diety,
30 lizaki, cukierki, kapsułki, pastylki-zawierające składniki odżywcze
lub spożywcze inne niż do celów medycznych, 35 reklama, marketing, rozpowszechnianie materiałów reklamowych-próbek, druków,
prospektów, broszur.

Kolor znaku: ciemnozielony, zielony, biały, czarny
(531) 25.01.05, 25.01.15, 25.01.25, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05,
27.05.09, 29.01.13, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 32 piwo.
(111) 295247
(220) 2016 08 09
(210) 460117
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) SIGLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) SIGLO
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 26.05.01, 26.05.06, 26.05.10, 26.05.11, 26.15.15, 26.15.25,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 40 usługi z zakresu gospodarki odpadami: odzysk, zbiórka, przetwarzanie, utylizacja odpadów i surowców wtórnych, recykling odpadów i śmieci.
(111) 295248
(220) 2016 08 09
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) HENRY JONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FRYWOLITKA
(510), (511) 33 nalewki.

Nr 9/2017

(210) 460118

(111) 295251
(220) 2012 03 26
(210) 398589
(151) 2013 08 06
(441) 2012 07 02
(732) LASERTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, TYCHY, PL.
(540) LaserTec Tailored System
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały
metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materiały
metalowe do budowy dróg żelaznych, przewody nieelektryczne, liny
i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki metalowe, kasy pancerne, wyroby z materiałów
nieszlachetnych nie ujęte w innych klasach, rudy (kruszce), 7 maszyny i obrabiarki, silniki z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych, mechanizmy sprzęgania i napędu z wyjątkiem stosowanych
w pojazdach lądowych, mechaniczne narzędzia rolnicze o napędzie
innym niż ręczny, inkubatory do jaj, 8 narzędzia i przyrządy ręczne
o napędzie ręcznym, wyroby nożownicze, widelce i łyżki, broń biała, ostrza maszynki do golenia, 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 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, urządzenia do gaszenia ognia, 12 pojazdy,
urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych
lub pokrywane nimi, nie ujęte w innych klasach, wyroby jubilerskie,
kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne, 40 obróbka
materiałów, obróbka materiałów na zlecenie przy użyciu laserów,
spawanie w tym laserowe, hartowanie w tym laserowe, 42 badania
oraz usługi naukowe i techniczne, projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
(111) 295252
(220) 2014 09 04
(151) 2016 09 14
(441) 2014 12 22
(732) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, PL.
(540) zortrax
(540)

(210) 433012

(111) 295249
(220) 2016 08 09
(210) 460121
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) BUDOKRUSZ SPÓŁKA AKCYJNA, Odrano Wola, PL.
(540) LAMEZIA
(510), (511) 19 beton towarowy, betony uszlachetnione, szlichty,
zaprawy murarskie, piasek budowlany, żwir, kruszywa budowlane,
gotowe elementy betonowe: bloczki budowlane, pustaki, kręgi betonowe, przepusty betonowe, elementy stropowe betonowe, płyty
konstrukcyjne betonowe, belki betonowe, elementy ogrodzeniowe
betonowe, drogowe bariery betonowe, słupy betonowe, ogłoszeniowe słupy betonowe, kostka brukowa, krawężniki, obrzeża betonowe, betonowa galanteria ogrodowa: figurki z kamienia i betonu,
konstrukcje altan betonowe, ławki betonowe, pojemniki betonowe,
zbiorniki betonowe.

Kolor znaku: czarny
(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 1 żywice akrylowe, żywice epoksydowe, żywice syntetyczne, żywice sztuczne, żywice termoplastyczne nieprzetworzone, żywice stosowane w przemyśle drukarskim, żywice syntetyczne
półprzetworzone do użytku w produkcji, 7 drukarki 3D, 9 drukarki,
oprogramowanie, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe-programy, oprogramowanie do sterowania procesami, zapisane pliki danych, 35 sprzedaż, promocja dla osób trzecich,
reklama, reklama telewizyjna, reklama radiowa, reklama banerowa.

(111) 295250
(220) 2016 08 09
(210) 460122
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) FARMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) GARGARIN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, sub-

(111) 295253
(220) 2015 05 19
(210) 442683
(151) 2017 02 23
(441) 2015 08 31
(732) NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Zakręt, PL.
(540) HIRO
(510), (511) 9 drukarki komputerowe, komputerowe urządzenia
peryferyjne, klawiatury komputerowe, monitory, myszy, interfejsy
komputerowe, modemy, napędy dyskowe pamięci zewnętrzne USB,
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pokrowce na laptopy, torby do laptopów, komputery, komputery
przenośne i podręczne, urządzenia do fotokopiowania, ramki cyfrowe do zdjęć, urządzenia GPS., 35 agencje importowo-eksportowe,
oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, sprzedaż detaliczna i hurtowa
środków zaopatrzenia medycznego, zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich, informacja handlowa
i udzielanie porad konsumentom, zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw.

(111) 295254
(220) 2016 08 24
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) CALLEJA SERGIO, Warszawa, PL.
(540) La Prelibata
(540)

(210) 460671

Kolor znaku: ciemnożółty
(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 29 mięsko i wędliny, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty
mięsne, konserwowe, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, sosy owocowe, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje
jadalne, oliwa z oliwek, oliwki gotowane, suszone, przecier pomidorowy, sok pomidorowy do gotowania, anchois, pikle, sosy mięsne,
produkty serowarskie, ser tarty, ser, pasta z oliwek, 30 kawa, herbata,
kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka, wyroby
zbożowe, chleb, ciasto i wyroby cukiernicze, lody spożywcze, miód,
syropy i melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, sosy
(przyprawy), przyprawy, lód, sosy sałatkowe, sosy do makaronów,
majonez, pesto, ziarna zbóż przetworzone, sosy pomidorowe, makarony i preparaty do przygotowania makaronu, pizza, sosy do steków,
sosy do barbeque.
(111) 295255
(220) 2016 11 09
(210) 463706
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) CHROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Żary, PL.
(540) Chromadruk
(510), (511) 16 wizytówki, pieczątki biurowe, gazety, czasopisma
[periodyki], afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły
biurowe], artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bibuły, bilety, bloki
do pisania, bloki [artykuły papiernicze], broszury, akwaforty [grafika], akwarele, albumy fotograficzne, albumy kolekcjonerskie, ilustrowane albumy, albumy do zdjęć, albumy do wklejania, almanachy
[roczniki], atlasy, mapy geograficzne, znaczki pocztowe, drukowane
publikacje, czcionki drukarskie, diagramy, zestawy drukarskie, przenośne [artykuły biurowe], publikacje drukowane, drukowane emblematy, etykiety nie z materiału tekstylnego, formularze [blankiety,
druki], fotografie [wydrukowane], fotograwiura, hektografy, indeksy,
skorowidze, kalendarze, kalka maszynowa, kalka techniczna, suche
kalkomanie, kartki z życzeniami, karton, opakowania kartonowe,
składane pudełka kartonowe, kartonowe maty stołowe, karty, karty
indeksowe [artykuły papiernicze], karty pocztowe, katalogi, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki [z kartonu lub papieru],
książki, mapy, materiały drukowane, materiały opakowaniowe,
[amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, materiały piśmienne, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy],
numeratory, obrusy papierowe, obrazy i zdjęcia, okładki, obwoluty
[artykuły papiernicze], oleodruki, papier, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], plany, papier do pakowania prezentów, papierowe
pudełka do pakowania, pojemniki papierowe do pakowania, papier
do owijania i pakowania, podręczniki [książki], powielacze, prospekty, przebitki [materiały piśmienne], przezrocza [materiały piśmienne],
pudełka kartonowe lub papierowe, rejestry, księgi główne [książki],
reprodukcje graficzne, ręczniki papierowe, segregatory [artykuły
biurowe], skoroszyty na dokumenty, szablony [artykuły piśmienne],
teczki, tkaniny introligatorskie, ulotki, zakładki do książek, zawiadomienia (karty-) [artykuły papiernicze], zeszyty do pisania lub rysowania, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, fotokopiowanie,
prenumerata gazet [dla osób trzecich], powielanie dokumentów,
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reklama, reklama korespondencyjna, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, komputerowe zarządzanie plikami, udostępnianie komputerowej bazy danych, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych od-), obróbka tekstów,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 40 apreturowanie papieru, drukowanie, druk wywabowy, druk typograficzny,
druk sitowy, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie szablonów, introligatorstwo, obróbka i przetwarzanie papieru,
usługi z zakresu bibliotek online, mianowicie świadczenie usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia
i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej online, laminowanie,
grawerowanie, reprodukcja fotografii, usługi reprograficzne, drukowanie fotografii z nośników cyfrowych, drukowanie dokumentów
z nośników cyfrowych.

(111) 295256
(220) 2017 03 16
(151) 2017 05 18
(441) 2017 04 24
(732) CALLEJA SERGIO, Warszawa, PL.
(540) SQUALO
(540)

(210) 468939

(531) 03.09.02, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę.
(111) 295257
(220) 2016 08 09
(151) 2017 01 27
(441) 2016 10 10
(732) MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) JOKO MAKE-UP
(540)

(210) 460125

(531) 26.11.01, 26.11.05, 27.05.01
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycznych,
mleczka do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotony do celów kosmetycznych, żele do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki
do celów perfumeryjnych, olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby
perfumeryjne, wody kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do kąpieli, żele pod prysznic, mydła, mydła lecznicze, środki
do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne do płukania jamy ustnej,
sole do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, produkty
kosmetyczne i preparaty do opalania i po opalaniu oraz do ochrony
przeciwsłonecznej, produkty do makijażu i do demakijażu, kosmetyki upiększające, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, produkty do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi.
(111) 295258
(220) 2016 08 09
(210) 460127
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) PROPSYCHE AGNIESZKA I BARTŁOMIEJ ZIOŁKOWSCY
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) PROPSYCHE
(510), (511) 44 badanie osobowości [usługi w zakresie zdrowia
psychicznego], badanie osobowości do celów psychologicznych,
badania psychologiczne, doradztwo dotyczące psychologicznego
łagodzenia dolegliwości medycznych, konsultacje psychiatryczne,
konsultacje psychologiczne, leczenie psychologiczne, leczenie uzależnienia od narkotyków, leczenie pacjentów uzależnionych od narkotyków, poradnictwo medyczne związane ze stresem, poradnictwo
psychologiczne, poradnictwo związane z terapią zajęciową, terapia
psychologiczna dla małych dzieci, terapia mowy i słuchu, terapia
zajęciowa i rehabilitacja, testy psychiatryczne, udzielanie informacji z zakresu psychologii, usługi doradcze dotyczące zachowania
ludzkiego, usługi medyczne, usługi terapeutyczne, usługi w zakre-
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sie leczenia bezsenności, usługi w zakresie leczenia nałogu palenia,
usługi w zakresie leczenia zespołu abstynencyjnego dla osób uzależnionych, usługi w zakresie psychologii pracy, usługi w zakresie
oceny osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego], usługi
w zakresie ocen i badań psychologicznych, usługi w zakresie zdrowia psychicznego, usługi psychiatryczne, usługi terapii głosu i terapii
logopedycznej, usługi diagnozy psychologicznej, usługi w zakresie
oceny psychologicznej, usługi w zakresie leczenia uzależnień.

(111) 295259
(220) 2016 08 10
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) LAMBOR MIESZKO, Kraków, PL.
(540) WIELICKA SZKOŁA MONTESSORI
(540)

(540)

(210) 460143

Kolor znaku: niebieski, czerwony, żółty, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.03.01, 26.04.01, 26.04.05, 26.07.25,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja, informacja o edukacji, kształcenie praktyczne, organizowanie obozów sportowych, edukacyjnych i rekreacyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, prowadzenie
przedszkoli, szkół, nauczanie przedszkolne, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie szkolenia, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, 43 wynajmowanie
sal na posiedzenia (mityngi, narady), organizowanie obozów wakacyjnych w zakresie zakwaterowania, stołówki, żłobki.
(111) 295260
(220) 2016 08 10
(210) 460152
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) EAT ME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) eat me Czas na obiad !
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 24.17.01, 24.17.04, 27.05.01, 29.01.01, 11.01.02
(510), (511) 29 zupy, żywność przygotowywana z ryb, 43 obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 295261
(220) 2016 08 10
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) HENRY JONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DZIKA PSZCZOŁA
(510), (511) 32 piwo, 33 wino.
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(210) 460162

(111) 295262
(220) 2016 08 10
(210) 460166
(151) 2017 02 16
(441) 2016 10 24
(732) CODIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BC Laser
(510), (511) 6 identyfikacyjne tabliczki metalowe, 20 identyfikacyjne
tabliczki niemetalowe.
(111) 295263
(220) 2016 08 11
(210) 460174
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Delecta PROSTO Z SERCA DUŻA BLACHA ZASMAKUJ!

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony, brązowy, jasnobrązowy,
pomarańczowy, jasnopomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.01, 26.01.02, 26.04.02, 02.09.01,
07.15.05, 14.03.01, 24.17.04, 26.13.25
(510), (511) 29 bita śmietana, bulion, desery owocowe, dżemy, ekstrakty do zup, ekstrakty mięsne, flaki, galaretki jadalne, galaretki
mięsne, galaretki owocowe, galaretki, galarety mięsne, gotowe dania
składające się głównie z mięsa, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki
gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, gotowe posiłki z mięsa
[mięso jako główny składnik], jaja w proszku, kompoty, koncentraty
bulionu, koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, koncentraty rosołowe, konserwy mięsne, konserwy owocowe, konserwy rybne, konserwy z owocami, kostki do zup, krokiety, mielonki, mieszanki
do zup, mieszanki wywarów mięsnych, mięsne nadzienia do ciast,
mięso konserwowane, mleczne produkty, mleko w proszku, mleko
w proszku o różnych smakach, do przyrządzają napojów, mrożone
gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, nabiał i substytuty
nabiału, napoje mleczne, orzechy jadalne, orzechy preparowane,
orzechy przetworzone, orzechy przyprawione, owocowe nadzienia do ciast, pasty do zup, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec),
pasty owocowe i warzywne, pektyna do celów kulinarnych, placki
ziemniaczane, przetworzone produkty mięsne, purée ziemniaczane
w proszku, rodzynki, rosół, ser w proszku, smalec, substytuty mięsa,
suszone mięso, sztuczna śmietana [substytuty produktów mlecznych], śmietana w proszku [produkty mleczne], śmietanka do kawy
w proszku, warzywa suszone, wiórki kokosowe, zupy w proszku, zupy
w puszkach, zupy, żelatyna, 30 aromaty do ciast, aromaty do napojów, aromaty do żywności, aromaty kawowe, aromaty w formie
sosów w proszku, aromaty waniliowe, batoniki, preparaty usztywniające do bitej śmietany, budynie deserowe w proszku, budynie deserowe, budyń w proszku, chleb, ciasta, ciasta gotowe do pieczenia,
ciasta mrożone, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami,
ciasteczka w proszku, ciastka z budyniem, ciasto [masa do pieczenia],
ciasto biszkoptowe, ciasto na ciasta i ciastka, ciasto na ciastka, ciasto
na słodkie wypieki, ciasto na wafle, ciasto o przedłużonej trwałości,
ciasto w proszku, cukier do produkcji dżemów, cukier do produkcji
galaretek, cukier puder, cukierki, cykoria [substytut kawy], cykoria
do stosowania jako substytut kawy, cykoria i mieszanki zawierające
cykorię, do wykorzystania jako substytuty kawy, cynamon [przyprawa], czekolada, czekolada w proszku, czekolada na polewy lub posypki, czekoladki, czekoladowe ozdoby do ciast, dania gotowe suche
lub w płynie, zawierające głównie ryż, dania gotowe zawierające
makaron, dania na bazie ryżu, dekoracje cukiernicze do ciast, desery
lodowe, desery mrożone, desery w proszku, desery z muesli, drożdże
instant, drożdże w proszku, galaretki owocowe [słodycze], glukoza
do celów kulinarnych, glukoza w proszku do celów spożywczych,
gofry, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, gotowe ciasto na placki, gotowe dania z makaronu, gotowe dania z ryżu, gotowe desery
[na bazie czekolady], gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe
mieszanki do pieczenia, gotowe mieszanki do wyrobu dżemu, gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, gotowe sosy, gotowe spody
do ciast, jadalne wafle, kakao [palone, w proszku, granulowane lub
w napojach], kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], kawa aromatyzowana, kawa bezkofeinowa, kawa, herbata,
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kakao i namiastki tych towarów, kawa liofilizowana, kawa rozpuszczalna, kawa słodowa, kluski i pierogi, koncentraty kawy, krem budyniowy w proszku, kremy [nadzienia], laski wanilii, lukier do ciast,
lukier do polewania ciast, lukry, lody, lody spożywcze w proszku, lody
w proszku, makaron, makaron błyskawiczny, marynata z przyprawami, marynaty, marynaty zawierające przyprawy, marynaty zawierające zioła, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, mieszanki
do ciast, mieszanki do oranżady w proszku, mieszanki do nadzienia
[artykuły spożywcze], mieszanki na lukier, mięsne sosy, musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe [sosy], mrożony jogurt
[lody spożywcze], nadzienie na bazie kremu budyniowego do tortów i ciast, naleśniki, napoje kawowe, napoje w proszku zawierające kakao, napoje zawierające kakao, naturalne substancje słodzące,
pasty warzywne [sosy], pianki, piernik, pizza, placki, placki pszenne,
placki tortilla, polewa lub posypka czekoladowa, polewy cukiernicze,
polewy do lodów, posypka [koraliki kolorowego cukru], posypka czekoladowa, potrawy na bazie mąki, potrawy gotowe zawierające makaron, potrawy z makaronu, preparaty aromatyczne do ciast, preparaty aromatyczne do lodów, preparaty aromatyczne do wypieków,
preparaty w proszku zawierające kakao do sporządzania napojów,
preparowane mieszanki do pieczenia, proszek do pieczenia, proszki
do sporządzania lodów, proszki do wyrobu ciast, przeciery warzywne [sosy], przyprawy, przyprawy do pieczenia, przyprawy smakowe
(sosy, marynaty), przyprawy spożywcze, przyprawy suche, przyprawy w proszku, puddingi w proszku, rozpuszczalne kakao w proszku,
sernik, słodkie dekoracje ciast, słodkie polewy i nadzienia, słone sosy,
soda do pieczenia, soda spożywcza, sorbety [lody], sos do spaghetti,
sos suszony w proszku, sos w proszku, sosy, sosy do gotowania, sosy
do makaronów, sosy do pizzy, sosy do ryżu, sosy do sałatek, sosy mięsne, sosy na bazie owoców i warzyw, sosy na bazie pomidorów, sosy
owocowe, sosy przyprawowe na bazie owoców lub warzyw, sosy salsa, sosy sałatkowe, sosy sałatkowe [dressingi], sosy w puszkach, sosy
w proszku, sosy zagęszczone, sól do konserwowania żywności, sól
kuchenna, spaghetti, sproszkowane sosy w postaci granulowanej,
substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące
kawę], suche i świeże makarony, syrop skrobiowy w proszku [do żywności], wanilia, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii],
wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby czekoladowe
do dekoracji ciast, żywność na bazie mąki, 32 koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, napoje bezalkoholowe, proszek
do wytwarzania napojów gazowanych, oranżada w proszku, soki,
syropy do napojów.

(111) 295264
(220) 2016 08 11
(210) 460205
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 10
(732) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zawiercie, PL.
(540) BORDO SZPAK
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, elektryczne i elektroniczne papierosy beztytoniowe do celów medycznych, ampułki do beztytoniowych papierosów elektronicznych
do celów medycznych, wkłady-kartridże do beztytoniowych papierosów elektronicznych do celów medycznych, płyny-liquidy do napełniania wkładów-kartridży do celów medycznych, 34 papierosy
elektroniczne lub elektryczne, papierosy beztytoniowe, elektryczne
i elektroniczne papierosy beztytoniowe, ampułki do beztytoniowych papierosów elektronicznych, wkłady-kartridże do beztytoniowych papierosów elektronicznych, płyny-liquidy do napełniania
wkładów-kartridży, filtry do beztytoniowych papierosów elektronicznych, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośrednictwem Internetu artykułów dla palaczy, w tym papierosów elektronicznych i akcesoriów do papierosów elektronicznych, płynów,
wkładów, ampułek, filtrów do papierosów elektronicznych, papierosów beztytoniowych, usługi promocji i reklamy artykułów dla palaczy, w tym papierosów elektronicznych i akcesoriów do papierosów
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elektronicznych, płynów, wkładów, ampułek, filtrów do papierosów
elektronicznych papierosów beztytoniowych.

(111) 295265
(220) 2016 08 11
(210) 460224
(151) 2017 02 13
(441) 2016 10 10
(732) FERRERO POLSKA COMMERCIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ODŚWIEŻ CHWILĘ
(510), (511) 5 bezcukrowe wyroby cukiernicze, bezcukrowe słodycze
i gumy do żucia, powyższe towary przeznaczone do użytku medycznego, 30 wyroby cukiernicze, słodycze i gumy do żucia, bezcukrowe
słodycze i gumy do żucia, powyższe towary przeznaczone nie do celów medycznych.
(111) 295266
(220) 2016 08 11
(210) 460229
(151) 2017 02 10
(441) 2016 10 10
(732) Novartis AG, Basel, CH.
(540) REDIWAL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, a mianowicie preparaty
sercowo-naczyniowe.
(111) 295267
(220) 2016 08 11
(151) 2017 02 13
(441) 2016 10 10
(732) Zoetis Services LLC, Florham Park, US.
(540) A 180 ADVOCIN 180
(540)

(210) 460230

(531) 27.05.01, 26.11.03
(510), (511) 5 substancje i preparaty weterynaryjne do stosowania
w leczeniu chorób układu oddechowego inwentarza żywego.
(111) 295268
(220) 2016 08 11
(210) 460235
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, PL.
(540) GALANT
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, wyroby betonowe, murki i ogrodzenia, elementy betonowe do budowy murków
i ogrodzeń.
(111) 295269
(220) 2016 08 11
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) Unilever. N.V., Rotterdam, NL.
(540)
(540)

(210) 460237

Kolor znaku: niebieski, zielony, biały, żółty
(531) 05.07.11, 05.07.22, 10.05.21, 26.11.21, 26.11.22, 29.01.14
(510), (511) 3 detergenty, preparaty i substancje, wszystkie stosowane w praniu, preparaty do zmiękczania tkanin, środki wybielające,
preparaty do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, preparaty do mycia naczyń, mydła, preparaty do mycia rąk, chusteczki
nasączane preparatami i substancjami do czyszczenia i polerowania.
(111) 295270
(220) 2016 08 11
(210) 460238
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) BRZOZOWSKA KAROLINA SKLEPSZEWSKI, Warszawa, PL.
(540) RAPTOR
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(540)

Kolor znaku: żółty, biały, czarny
(531) 03.15.99, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 buty, buty robocze, rękawiczki, rękawiczki dziane,
rękawiczki zimowe, wkładki do obuwia do butów i botków, odzież,
kamizelki, kamizelki bezrękawniki.
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czenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt: zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym,
wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.

(111) 295275
(220) 2016 08 11
(210) 460175
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Delecta PROSTO Z SERCA ZASMAKUJ!
(540)

(111) 295271
(220) 2016 08 11
(210) 460243
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) ZARĘBSKI MICHAŁ JEST LEPIEJ, Częstochowa, PL.
(540) Jest lepiej
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, ciemnoszary
(531) 02.09.20, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież sportowa, 41 działalność sportowa i kulturalna, nauczanie, kształcenie, rozrywka, organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych, prowadzenie zawodów sportowych,
usługi klubów sportowych, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej
dla ludzi, fizjoterapia, fizykoterapia, rehabilitacja fizyczna, masaż, pomoc medyczna, porady psychologiczne.
(111) 295272
(220) 2016 08 11
(210) 460257
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, PL.
(540) GARDENIT
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, wyroby betonowe, murki i ogrodzenia, elementy betonowe do budowy murków
i ogrodzeń.
(111) 295273
(220) 2016 08 12
(210) 460264
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) NEOTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, PL.
(540) revicolor
(510), (511) 1 kleje do wykorzystania w budownictwie, zaprawy, produkty chemiczne dla budownictwa, chemia budowlana, mianowicie
preparaty, środki i składniki chemiczne dla budownictwa, 17 materiały izolacyjne, ognioochronne, wypełniające, uszczelniające, termoizolacyjne naturalne, syntetyczne i półprzetworzone, materiały
do dociepleń, izolacji wodnych i dźwiękowych, styropian i wyroby
ze styropianu, 19 materiały budowlane niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane ze styropianu, styropianowe płyty i profile, okładziny budowlane ze styropianu, materiały wykończeniowe
ze styropianu.
(111) 295274
(220) 2016 08 12
(210) 460279
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) lanilan
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, płyny
do płukania ust do celów niemedycznych, preparaty do wybielania
zębów, preparaty do higieny zębów, 5 produkty farmaceutyczne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przezna-

Kolor znaku: czerwony, biały, ciemnobrązowy, czarny, biały,
srebrny, jasnobeżowy, ciemnobeżowy
(531) 02.09.01, 09.05.01, 07.15.05, 20.05.25, 20.05.99, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 bita śmietana, bulion, desery owocowe, dżemy, ekstrakty do zup, ekstrakty mięsne, flaki, galaretki jadalne, galaretki
mięsne, galaretki owocowe, galaretki, galarety mięsne, gotowe dania
składające się głównie z mięsa, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki
gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, gotowe posiłki z mięsa-mięso jako główny składnik, jaja w proszku, kompoty, koncentraty
bulionu, koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, koncentraty rosołowe, konserwy mięsne, konserwy owocowe, konserwy rybne, konserwy z owocami, kostki do zup, krokiety, mielonki, mieszanki
do zup, mieszanki wywarów mięsnych, mięsne nadzienia do ciast,
mięso konserwowane, mleczne produkty, mleko w proszku, mleko
w proszku o różnych smakach, do przyrządzają napojów, mrożone
gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, nabiał i substytuty
nabiału, napoje mleczne, orzechy jadalne, orzechy preparowane,
orzechy przetworzone, orzechy przyprawione, owocowe nadzienia
do ciast, pasty do zup, pasty mięsne w tym pasztety, smalec, pasty
owocowe i warzywne, pektyna do celów kulinarnych, placki ziemniaczane, przetworzone produkty mięsne, puree ziemniaczane w proszku, rodzynki, rosół, ser w proszku, smalec, substytuty mięsa, suszone
mięso, sztuczna śmietana-substytuty produktów mlecznych, śmietana w proszku produkty mleczne, śmietanka do kawy w proszku, warzywa suszone, wiórki kokosowe, zupy w proszku, zupy w puszkach,
zupy, żelatyna, 30 aromaty do ciast, aromaty do napojów, aromaty
do żywności, aromaty kawowe, aromaty w formie sosów w proszku, aromaty waniliowe, batoniki, preparaty usztywniające do bitej
śmietany, budynie deserowe w proszku, budynie deserowe, budyń
w proszku, chleb, ciasta, ciasta gotowe do pieczenia, ciasta mrożone, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, ciasteczka
w proszku, ciastka z budyniem, ciasto-masa do pieczenia, ciasto biszkoptowe, ciasto na ciasta i ciastka, ciasto na ciastka, ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wafle, ciasto o przedłużonej trwałości, ciasto
w proszku, cukier do produkcji dżemów, cukier do produkcji galaretek, cukier puder, cukierki, cykoria-substytut kawy, cykoria do stosowania jako substytut kawy, cykoria i mieszanki zawierające cykorię,
do wykorzystania jako substytuty kawy, cynamon-przyprawa, czekolada, czekolada w proszku, czekolada na polewy lub posypki, czekoladki, czekoladowe ozdoby do ciast, dania gotowe suche lub w płynie,
zawierające głównie ryż, dania gotowe zawierające makaron, dania
na bazie ryżu, dekoracje cukiernicze do ciast, desery lodowe, desery
mrożone, desery w proszku, desery z muesli, drożdże instant, drożdże w proszku, galaretki owocowe-słodycze, glukoza do celów kulinarnych, glukoza w proszku do celów spożywczych, gofry, gotowa
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kawa i napoje na bazie kawy, gotowe ciasto na placki, gotowe dania
z makaronu, gotowe dania z ryżu, gotowe desery na bazie czekolady,
gotowe desery-wyroby cukiernicze, gotowe mieszanki do pieczenia,
gotowe mieszanki do wyrobu dżemu, gotowe potrawy zawierające
głównie ryż, gotowe sosy, gotowe spody do ciast, jadalne wafle, kakao-palone, w proszku, granulowane lub w napojach, kawa-palona,
w proszku, granulowana lub w napojach], kawa aromatyzowana,
kawa bezkofeinowa, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów,
kawa liofilizowana, kawa rozpuszczalna, kawa słodowa, kluski i pierogi, koncentraty kawy, krem budyniowy w proszku, kremy-nadzienia, kwas cytrynowy, laski wanilii, lukier do ciast, lukier do polewania
ciast, lukry, lody, lody spożywcze w proszku, lody w proszku, makaron, makaron błyskawiczny, marynata z przyprawami, marynaty,
marynaty zawierające przyprawy, marynaty zawierające zioła, mąka
ziemniaczana do celów spożywczych, mieszanki do ciast, mieszanki
do oranżady w proszku, mieszanki do nadzienia-artykuły spożywcze,
mieszanki na lukier, mięsne sosy, musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe sosy, mrożony jogurt-lody spożywcze, nadzienie
na bazie kremu budyniowego do tortów i ciast, naleśniki, napoje
kawowe, napoje w proszku zawierające kakao, napoje zawierające
kakao, naturalne substancje słodzące, pasty warzywne sosy, pianki,
piernik, pizza, placki, placki pszenne, placki tortilla, polewa lub posypka czekoladowa, polewy cukiernicze, polewy do lodów, posypka-koraliki kolorowego cukru, posypka czekoladowa, potrawy na bazie
mąki, potrawy gotowe zawierające makaron, potrawy z makaronu,
preparaty aromatyczne do ciast, preparaty aromatyczne do lodów,
preparaty aromatyczne do wypieków, preparaty w proszku zawierające kakao do sporządzania napojów, preparowane mieszanki
do pieczenia, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów,
proszki do wyrobu ciast, przeciery warzywne-sosy, przyprawy, przyprawy do pieczenia, przyprawy smakowe-sosy, marynaty, przyprawy spożywcze, przyprawy suche, przyprawy w proszku, puddingi
w proszku, rozpuszczalne kakao w proszku, sernik, słodkie dekoracje
ciast, słodkie polewy i nadzienia, słone sosy, soda do pieczenia, soda
spożywcza, sorbety-lody, sos do spaghetti, sos suszony w proszku,
sos w proszku, sosy, sosy do gotowania, sosy do makaronów, sosy
do pizzy, sosy do ryżu, sosy do sałatek, sosy mięsne, sosy na bazie
owoców i warzyw, sosy na bazie pomidorów, sosy owocowe, sosy
przyprawowe na bazie owoców lub warzyw, sosy salsa, sosy sałatkowe, sosy sałatkowe-dressingi, sosy w puszkach, sosy w proszku,
sosy zagęszczone, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna,
spaghetti, sproszkowane sosy w postaci granulowanej, substytuty kawy-sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę,
suche i świeże makarony, syrop skrobiowy w proszku do żywności,
wanilia, wanilia-aromat, wanilina-aldehyd, substytut wanilii, wyroby
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, żywność na bazie mąki, 32 koncentraty do sporządzania
napojów bezalkoholowych, napoje bezalkoholowe, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, oranżada w proszku, soki, syropy
do napojów.

(111) 295276
(220) 2016 08 12
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) TECHNIART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Bukówka, PL.
(540) TECHNI POLYMER PLASTIC & QUARTZ Art
(540)

(210) 460281
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(732) KUKOWKA DARIUSZ TRAM EVENT AGENCY, Tworóg, PL.
(540) KRAKÓW TramParty www.TramPartyKrakow.com
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony, czarny, biały
(531) 16.01.14, 18.01.11, 18.07.01, 24.09.02, 24.09.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 39 usługi planowania tras, czarterowanie dojazdów
do transportu, organizacja wycieczek, organizacja wycieczek
ze zwiedzaniem, organizacja wycieczek turystycznych, organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek jednodniowych, organizowanie zwiedzania miasta, organizowanie wypraw wycieczek jednodniowych i wycieczek za zwiedzaniem, organizowanie wycieczek
ze zwiedzaniem miasta, organizowanie wycieczek z przewodnikiem,
organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, transport podróżnych
tramwajem, transport tramwajowy, usługi tramwajów, obsługa naziemna pasażerów, koordynowanie planów podróży dla osób prywatnych i grup, organizacja i rezerwacja podróży, czarterowanie
transportu, organizacja wynajmu pojazdów, doradztwo w zakresie
podróży, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, wypożyczanie
tramwajów, 41 doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizacja zawodów rekreacyjnych, organizacja zawodów dotyczących pojazdów
mechanicznych, organizowanie corocznych konferencji związanych
z logistyką, organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych,
dyskoteki, centra rozrywki, didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne,
rozrywka, rozrywka interaktywna, planowanie przyjęć, organizowanie zawodów, sympozja związane z rozrywką, rozrywka w formie pokazów laserowych, nocne kluby.
(111) 295278
(220) 2016 08 12
(210) 460284
(151) 2017 01 30
(441) 2016 10 10
(732) MICHORCZYK ARTUR, Marcinkowice, PL.
(540) CHEMTEX FACTORY SERVICE WELDER ECO WWW.
CHEMTEX.COM.PL BEZZAPACHOWY, BEZSILIKONOWY PREPARAT
ZAPOBIEGAJĄC PRZYWIERANIU ODPRYSKÓW W PROCESIE
SPAWANIA
(540)

Kolor znaku: szary, granatowy, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 żywice epoksydowe, żywica poliuretanowa, preparaty
chemiczne do użytku jako rozpuszczalniki, chemiczne dodatki stosowane do wylewania posadzek, 19 niemetalowe materiały budowlane używane do wylewania posadzek: terakotowych, gresowych,
kamiennych, drewnianych, z tworzyw sztucznych, betonowych,
żywicznych, kwarc, kamienie, piasek, kruszywa, 37 usługi w zakresie wykonywania posadzek terakotowych, gresowych, kamiennych,
drewnianych, z tworzyw sztucznych, betonowych, żywicznych.

Kolor znaku: biały, zielony, niebieski, czarny
(531) 01.15.09, 01.03.02, 24.01.03, 24.01.05, 26.01.06, 26.04.11,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 chemikalia czyszczące, 2 preparaty ochronne do metali, preparaty zapobiegające matowieniu metali, preparaty pokrywające do ochrony przed rdzą, ochronne powłoki powierzchniowe
do metali, 3 środki czyszczące.

(111) 295277
(151) 2017 02 06

(111) 295279
(151) 2017 02 03

(220) 2016 08 12
(441) 2016 10 10

(210) 460283

(220) 2016 08 12
(441) 2016 10 10

(210) 460285
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(732) ROLIMPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Iława, PL.
(540) PRERIA
(540)

Kolor znaku: żółty, szary, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.11.19, 09.07.17
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy do użyźniania gleby, nawozy dolistne, środki ochrony roślin, środki zwalczające chwasty, ziemia i podłoża do upraw, 5 środki do zwalczania drobnoustrojów, robactwa
i gryzoni, fungicydy, herbicydy, zioła, suplementy diety dla zwierząt,
31 ziarna i produkty rolne (nieprzetworzone), ogrodnicze, leśne,
nasiona do siewu i ich nasiona traw i ich mieszanki, trawniki / darń,
44 usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, wypożyczanie sprzętu rolniczego.
(111) 295280
(220) 2016 08 12
(151) 2017 02 03
(441) 2016 10 10
(732) ROLIMPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Iława, PL.
(540) FINEZJA
(540)

(210) 460286

Kolor znaku: niebieski
(531) 12.01.09, 13.03.07, 10.03.04, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy do użyźniania gleby, nawozy dolistne, środki ochrony roślin, środki zwalczające chwasty, ziemia i podłoża do upraw, 5 środki do zwalczania drobnoustrojów, robactwa
i gryzoni, fungicydy, herbicydy, zioła, suplementy diety dla zwierząt,
31 ziarna i produkty rolne (nieprzetworzone), ogrodnicze, leśne,
nasiona do siewu i ich nasiona traw i ich mieszanki, trawniki / darń,
44 usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, wypożyczanie sprzętu rolniczego.
(111) 295281
(220) 2015 12 08
(210) 450184
(151) 2017 02 16
(441) 2016 03 14
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) 1000 POMYSŁÓW JEDNA LUBELLA
(510), (511) 30 kasze spożywcze, kluski, makarony, makaron pełnoziarnisty, makaron razowy, makaron spożywczy, mąka, mąka spożywcza, potrawy na bazie mąki, żywność na bazie mąki, produkty
z mąki mielonej, mesli, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, płatki
zbożowe pełnoziarniste, płatki kukurydziane, płatki owsiane, płatki
pszenne, płatki żytnie, przekąski zbożowe, preparaty zbożowe, produkty na bazie zbóż, przyprawy, ryż, spaghetti, sosy [przyprawy],
sosy mięsne, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sosy i preparaty
do przygotowywania sosów, przyprawy sypkie i płynne, dania gotowe, gotowe potrawy oparte na kluskach.
(111) 295282
(220) 2016 08 12
(210) 460287
(151) 2017 02 03
(441) 2016 10 10
(732) ADVERSO SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, PL.
(540) seqrite
(510), (511) 38 bezpieczna poczta elektroniczna, bezpieczna transmisja danych, dźwięków lub obrazów, automatyczny transfer danych
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cyfrowych za pomocą kanałów telekomunikacyjnych, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie dokumentów online za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, dostarczanie elektronicznych łączy komunikacyjnych, dostęp do treści,
stron internetowych i portali, elektroniczna transmisja danych, elektroniczna transmisja poczty i wiadomości, dostarczanie wiadomości
drogą elektroniczną, dostarczanie wiadomości i danych w drodze
transmisji elektronicznej, elektroniczna transmisja instrukcji, elektroniczna transmisja wiadomości i danych, elektroniczna transmisja wiadomości, elektroniczne przesyłanie plików, elektroniczne przesyłanie wiadomości, elektroniczne przesyłanie danych, elektroniczna
wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, pokojów
rozmów [chatroomów] oraz forów internetowych, elektroniczna wymiana danych przechowywanych w bazach danych dostępnych
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, elektroniczna wymiana danych, elektroniczna transmisja wiadomości, danych i dokumentów, komputerowe przesyłanie danych, komunikacja pomiędzy komputerami, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu,
obsługa lokalnych sieci komputerowych, odbieranie i przesyłanie
elektronicznych wiadomości, odbieranie i transmisja wiadomości,
nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], przekaz danych
za pomocą telekomunikacji, przekazywanie informacji i danych
za pośrednictwem usług on-line i Internetu, przekazywanie danych
za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekierowanie wszelkiego rodzaju wiadomości na adresy internetowe [przesyłanie wiadomości internetowych], przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, przesyłanie informacji drogą on-line,
przesyłanie skomputeryzowanych dokumentów, przesyłanie wiadomości za pomocą sieci internetowej [WEB Messaging], przesyłanie
wiadomości za pomocą sieci komputerowych, przesyłanie zamówień drogą elektroniczną, przydzielanie dostępu do baz danych
w Internecie, przydzielanie dostępu do komputerowej bazy danych,
przydzielanie użytkownikom dostępu do Internetu, satelitarna transmisja danych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej on-line, świadczenie usług poczty elektronicznej [email], telekomunikacja informacyjna [w tym strony internetowe], świadczenie usług
łączności on-line, telekomunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, transmisja danych, transmisja danych przez Internet,
transmisja danych, wiadomości i informacji, transmisja elektroniczna
komunikatów pisemnych, transmisja informacji do celów biznesowych, transmisja informacji do celów domowych, transmisja informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych,
transmisja informacji za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, transmisja krótkich wiadomości, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udostępnianie on-line interaktywnej
tablicy ogłoszeniowej, udostępnianie urządzeń łącznościowych
do wymiany danych elektronicznych, udostępnianie urządzeń łącznościowych do wymiany danych cyfrowych, usługi doradcze dotyczące sprzętu komunikacyjnego, usługi doradcze i konsultacyjne
związane z łącznością bezprzewodową i sprzętem do łączności bezprzewodowej, usługi doradztwa w dziedzinie łączności elektronicznej, usługi elektronicznej transmisji danych, usługi elektronicznej
wymiany danych, usługi gromadzenia i przesyłania wiadomości,
usługi informacyjne dotyczące sieci łączności elektronicznej, usługi
komunikacyjne umożliwiające przesyłanie informacji za pomocą
środków elektronicznych, usługi komunikacji interaktywnej za pośrednictwem komputerów, usługi komunikacyjne świadczone drogą
elektroniczną, usługi komunikacyjne w zakresie wideokonferencji,
usługi komunikacyjne w zakresie dostępu do baz danych, usługi łączności on-line, usługi łączności między komputerami, usługi łączności, usługi łączności elektronicznej, usługi łączności skomputeryzowanej, usługi łączności świadczone w Internecie, usługi łączności
umożliwiające przesyłanie informacji, usługi łączności w zakresie
elektronicznej transmisji danych, usługi przesyłania wiadomości on-line, usługi przesyłania wiadomości teleksowych, usługi przesyłania
i odbioru wiadomości, usługi połączeń internetowych dla klientów
indywidualnych i jednostek gospodarczych, usługi przesyłania danych komputerowych, komunikacja w celu wymiany danych w formie elektronicznej, łączność za pomocą komputera, łączność za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu,
przesyłanie informacji przez sieci bezprzewodowe lub kablowe,
przesyłanie informacji przez sieci komputerowe, udostępnianie komputerowej bazy danych, usługi w zakresie elektronicznej transmisji
informacji, usługi transmisyjne w sieci WWW [webcasting], usługi
w zakresie elektronicznego przesyłania dokumentów, usługi w za-

Nr 9/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

kresie przekierowywania do stron internetowych, wspomagane
komputerowo przesyłanie wiadomości, zapewnianie dostępu
do elektronicznej sieci on-line w celu wyszukiwania danych, zapewnianie dostępu do danych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie
dostępu do baz danych on-line, zapewnianie dostępu do stron w Internecie, zapewnianie elektronicznych łączy danych, zapewnianie
użytkownikom dostępu do portali w Internecie, 41 kursy szkoleniowe w zakresie oprogramowania komputerowego, kursy szkoleniowe
związane ze sprzętem komputerowym, kursy szkoleniowe związane
z analizą systemów, kursy szkoleniowe związane z projektowaniem
baz danych, kursy w zakresie opracowywania programów i sprzętu
komputerowego, nauczanie z zakresu przetwarzania danych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja webinariów, organizowanie i prowadzenie
konferencji na temat biznesu i handlu, organizowanie komputerowych kursów szkoleniowych, organizowanie kursów stosujących metody nauki samodzielnej, organizowanie kursów wykorzystujących
metody nauczania na odległość, pisanie tekstów [innych niż teksty
reklamowej, prezentacja filmów w celach instruktażowych, prezentacja nagrań wideo, prowadzenie konkursów w Internecie, prowadzenie kursów dotyczących szkoleń administracyjnych, programowanie
[układanie rozkładu programów] w globalnych sieciach komputerowych, programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez
Internet, prowadzenie kursów instruktażowych, prowadzenie warsztatów [szkolenia], publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych,
publikowanie arkuszy informacyjnych, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie druków w formie elektronicznej w Internecie,
publikowanie druków w formie elektronicznej, publikowanie gazety
dla klientów w Internecie, publikowanie elektroniczne, publikowanie
materiałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych,
publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie tekstów w postaci płyt CD-ROM, rozrywka on-line, rozrywka interaktywna on-line,
rozrywka świadczona za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej, szkolenia komputerowe, szkolenia w dziedzinie oprogramowania, szkolenia w zakresie edukacji komputerowej, szkolenia w zakresie elektronicznego przetwarzania danych, szkolenia w zakresie
konserwacji komputerów, szkolenia w zakresie obsługi systemów
oprogramowania, szkolenia w zakresie obsługi programów do przetwarzania danych, szkolenia w zakresie programowania komputerów, szkolenia w zakresie projektowania programów komputerowych, szkolenia w zakresie projektowania komputerów, szkolenia
w zakresie opracowywania systemów oprogramowania, szkolenia
w zakresie technik przetwarzania danych, szkolenia w zakresie technologii komunikacyjnych, szkolenia z zakresu obsługi programów
komputerowych, szkolenia z zakresu użytkowania komputerów,
szkolenia związane z przetwarzaniem danych, szkolenia związane
z technikami przetwarzania danych, szkolenie w zakresie napraw
komputerów, szkolenie w zakresie pisania programów komputerowych, udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, udostępnianie
informacji dotyczących szkoleń, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, udostępnianie kursów szkoleniowych w zakresie
komputerów, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), udostępnianie publikacji on-line [nie do pobrania], udzielanie informacji edukacyjnych
on-line z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi instruktażowe w zakresie przetwarzania danych, usługi
szkoleniowe w dziedzinie edukacji komputerowej, usługi szkoleniowe w dziedzinie oprogramowania komputerowego, usługi szkoleniowe związane z przetwarzaniem danych, usługi szkoleniowe związane z naprawą komputerów, usługi szkoleniowe w zakresie
systemów komputerowych, usługi szkoleniowe w zakresie użytkowania oprogramowania komputerowego, usługi szkoleniowe
w dziedzinie opracowywania oprogramowania komputerowego,
usługi szkoleniowe związane z komputerami, usługi szkoleniowe
związane z konserwacja komputerów, wynajem sprzętu audio i wideo, wynajem urządzeń do nagrywania sygnałów wideo, wynajem
urządzeń do nagrywania sygnałów audio, wypożyczanie odbiorników telewizyjnych, wypożyczanie projektorów, wypożyczanie rzutników, wypożyczanie sprzętu wideo i audio, wypożyczanie sprzętu
wideo, wypożyczanie urządzeń do nagrywania dźwięku, wypożyczanie urządzeń do nagrywania dźwięku i wideo, wypożyczanie
urządzeń do reprodukcji dźwięku, zapewnianie szkoleń za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, 45 doradztwo związane z li-
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cencjonowaniem oprogramowania komputerowego, licencjonowanie
komputerów, licencjonowanie oprogramowania komputerowego, licencjonowanie programów komputerowych, ocena bezpieczeństwa,
monitoring systemów bezpieczeństwa, wypożyczanie urządzeń
alarmowych, wypożyczanie sprzętu bezpieczeństwa.

(111) 295283
(220) 2016 08 12
(151) 2017 02 03
(441) 2016 10 10
(732) ROLIMPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Iława, PL.
(540) SUPER SPORT
(540)

(210) 460288

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 02.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy do użyźniania gleby, nawozy dolistne, środki ochrony roślin, środki zwalczające chwasty, ziemia i podłoża do upraw, 5 środki do zwalczania drobnoustrojów, robactwa
i gryzoni, fungicydy, herbicydy, zioła, suplementy diety dla zwierząt,
31 ziarna i produkty rolne (nieprzetworzone), ogrodnicze, leśne,
nasiona do siewu i ich nasiona traw i ich mieszanki, trawniki / darń,
44 usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, wypożyczanie sprzętu rolniczego.
(111) 295284
(220) 2016 08 12
(151) 2017 02 03
(441) 2016 10 10
(732) ROLIMPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Iława, PL.
(540) PERFECT
(540)

(210) 460289

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 07.01.09, 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy do użyźniania gleby, nawozy dolistne, środki ochrony roślin, środki zwalczające chwasty, ziemia i podłoża do upraw, 5 środki do zwalczania drobnoustrojów, robactwa
i gryzoni, fungicydy, herbicydy, zioła, suplementy diety dla zwierząt,
31 ziarna i produkty rolne (nieprzetworzone), ogrodnicze, leśne,
nasiona do siewu i ich nasiona traw i ich mieszanki, trawniki / darń,
44 usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, wypożyczanie sprzętu rolniczego.
(111) 295285
(220) 2016 08 12
(151) 2017 02 03
(441) 2016 10 10
(732) ROLIMPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Iława, PL.
(540) ELIZA
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 05.01.05, 12.01.10, 27.05.01, 29.01.01

(210) 460290
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(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy do użyźniania gleby, nawozy dolistne, środki ochrony roślin, środki zwalczające chwasty, ziemia i podłoża do upraw, 5 środki do zwalczania drobnoustrojów, robactwa
i gryzoni, fungicydy, herbicydy, zioła, suplementy diety dla zwierząt,
31 ziarna i produkty rolne (nieprzetworzone), ogrodnicze, leśne,
nasiona do siewu i ich nasiona traw i ich mieszanki, trawniki / darń,
44 usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, wypożyczanie sprzętu rolniczego.

(111) 295286
(220) 2016 08 12
(151) 2017 01 30
(441) 2016 10 10
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) AsPoMag
(540)

(210) 460291

Kolor znaku: granatowy
(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy
do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków,
leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, eliksiry, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki
dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie,
wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne preparaty, przeciwbólowe środki, zioła
lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody
mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, środki
oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku jako feromony do użytku medycznego, jod
do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych,
preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające.
(111) 295287
(220) 2016 08 12
(210) 460292
(151) 2017 01 30
(441) 2016 10 10
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ANATOL KAWA ZBOŻOWA 5 zbóż jęczmień żyto orkisz gryka
owies 100% NATURALNE SKŁADNIKI
(540)

Kolor znaku: biały, złoty, brązowy, beżowy, szary, czarny
(531) 02.01.01, 02.01.23, 05.07.02, 11.03.04, 09.07.17, 25.05.02,
24.03.07, 26.07.05, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 29 bita śmietana, bulion, desery owocowe, dżemy, ekstrakty do zup, ekstrakty mięsne, flaki, galaretki jadalne, galaretki
mięsne, galaretki owocowe, galaretki, galarety mięsne, gotowe dania
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składające się głównie z mięsa, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki
gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, gotowe posiłki z mięsa
[mięso jako główny składnik], jaja w proszku, kompoty, koncentraty
bulionu, koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, koncentraty rosołowe, konserwy mięsne, konserwy owocowe, konserwy rybne, konserwy z owocami, kostki do zup, krokiety, mielonki, mieszanki
do zup, mieszanki wywarów mięsnych, mięsne nadzienia do ciast,
mięso konserwowane, mleczne produkty, mleko w proszku, mleko
w proszku o różnych smakach, do przyrządzają napojów, mrożone
gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, nabiał i substytuty
nabiału, napoje mleczne, orzechy jadalne, orzechy preparowane,
orzechy przetworzone, orzechy przyprawione, owocowe nadzienia do ciast, pasty do zup, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec),
pasty owocowe i warzywne, pektyna do celów kulinarnych, placki
ziemniaczane, przetworzone produkty mięsne, puree ziemniaczane
w proszku, rodzynki, rosół, ser w proszku, smalec, substytuty mięsa,
suszone mięso, sztuczna śmietana [substytuty produktów mlecznych], śmietana w proszku [produkty mleczne], śmietanka do kawy
w proszku, warzywa suszone, wiórki kokosowe, zupy w proszku, zupy
w puszkach, zupy, żelatyna, 30 aromaty do ciast, aromaty do napojów, aromaty do żywności, aromaty kawowe, aromaty w formie
sosów w proszku, aromaty waniliowe, batoniki, preparaty usztywniające do bitej śmietany, budynie deserowe w proszku, budynie deserowe, budyń w proszku, chleb, ciasta, ciasta gotowe do pieczenia,
ciasta mrożone, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami,
ciasteczka w proszku, ciastka z budyniem, ciasto [masa do pieczenia],
ciasto biszkoptowe, ciasto na ciasta i ciastka, ciasto na ciastka, ciasto
na słodkie wypieki, ciasto na wafle, ciasto o przedłużonej trwałości,
ciasto w proszku, cukier do produkcji dżemów, cukier do produkcji
galaretek, cukier puder, cukierki, cykoria [substytut kawy], cykoria
do stosowania jako substytut kawy, cykoria i mieszanki zawierające
cykorię, do wykorzystania jako substytuty kawy, cynamon [przyprawa], czekolada, czekolada w proszku, czekolada na polewy lub posypki, czekoladki, czekoladowe ozdoby do ciast, dania gotowe suche
lub w płynie, zawierające głównie ryż, dania gotowe zawierające
makaron, dania na bazie ryżu, dekoracje cukiernicze do ciast, desery
lodowe, desery mrożone, desery w proszku, desery z muesli, drożdże
instant, drożdże w proszku, galaretki owocowe [słodycze], glukoza
do celów kulinarnych, glukoza w proszku do celów spożywczych, gofry, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, gotowe ciasto na placki, gotowe dania z makaronu, gotowe dania z ryżu, gotowe desery [na bazie
czekolady], gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe mieszanki
do pieczenia, gotowe mieszanki do wyrobu dżemu, gotowe potrawy
zawierające [głównie] ryż, gotowe sosy, gotowe spody do ciast, jadalne wafle, kakao [palone, w proszku, granulowane lub w napojach],
kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], kawa aromatyzowana, kawa bezkofeinowa, kawa, herbata, kakao i namiastki
tych towarów, kawa liofilizowana, kawa rozpuszczalna, kawa słodowa, kluski i pierogi, koncentraty kawy, krem budyniowy w proszku,
kremy [nadzienia], kwas cytrynowy, laski wanilii, lukier do ciast, lukier do polewania ciast, lukry, lody, lody spożywcze w proszku, lody
w proszku, makaron, makaron błyskawiczny, marynata z przyprawami, marynaty, marynaty zawierające przyprawy, marynaty zawierające zioła, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, mieszanki
do ciast, mieszanki do oranżady w proszku, mieszanki do nadzienia
[artykuły spożywcze), mieszanki na lukier, mięsne sosy, musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe [sosy], mrożony jogurt
[lody spożywcze], nadzienie na bazie kremu budyniowego do tortów i ciast, naleśniki, napoje kawowe, napoje w proszku zawierające kakao, napoje zawierające kakao, naturalne substancje słodzące,
pasty warzywne [sosy], pianki, piernik, pizza, placki, placki pszenne,
placki tortilla, polewa lub posypka czekoladowa, polewy cukiernicze,
polewy do lodów, posypka [koraliki kolorowego cukru], posypka czekoladowa, potrawy na bazie mąki, potrawy gotowe zawierające makaron, potrawy z makaronu, preparaty aromatyczne do ciast, preparaty aromatyczne do lodów, preparaty aromatyczne do wypieków,
preparaty w proszku zawierające kakao do sporządzania napojów,
preparowane mieszanki do pieczenia, proszek do pieczenia, proszki
do sporządzania lodów, proszki do wyrobu ciast, przeciery warzywne [sosy], przyprawy, przyprawy do pieczenia, przyprawy smakowe
(sosy, marynaty), przyprawy spożywcze, przyprawy suche, przyprawy w proszku, puddingi w proszku, rozpuszczalne kakao w proszku,
sernik, słodkie dekoracje ciast, słodkie polewy i nadzienia, słone sosy,
soda do pieczenia, soda spożywcza, sorbety [lody], sos do spaghetti,
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sos suszony w proszku, sos w proszku, sosy, sosy do gotowania, sosy
do makaronów, sosy do pizzy, sosy do ryżu, sosy do sałatek, sosy mięsne, sosy na bazie owoców i warzyw, sosy na bazie pomidorów, sosy
owocowe, sosy przyprawowe na bazie owoców lub warzyw, sosy salsa, sosy sałatkowe, sosy sałatkowe [dressingi], sosy w puszkach, sosy
w proszku, sosy zagęszczone, sól do konserwowania żywności, sól
kuchenna, spaghetti, sproszkowane sosy w postaci granulowanej,
substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące
kawę], suche I świeże makarony, syrop skrobiowy w proszku [do żywności], wanilia, wanilia (aromat), wanilina [aldehyd, substytut wanilii],
wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby czekoladowe
do dekoracji ciast, żywność na bazie mąki, 32 koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, napoje bezalkoholowe, proszek
do wytwarzania napojów gazowanych, oranżada w proszku, soki,
syropy do napojów.

(111) 295288
(220) 2016 08 12
(210) 460293
(151) 2017 01 30
(441) 2016 10 10
(732) MICHORCZYK ARTUR, Marcinkowice, PL.
(540) CHEMTEX FACTORY SERVICE WELDER MAX WWW.
CHEMTEX.COM.PL BEZZAPACHOWY, BEZSILIKONOWY PREPARAT
ZAPOBIEGAJĄCY PRZYWIERANIU ODPRYSKÓW W PROCESIE
SPAWANIA
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, niebieski, czarny
(531) 01.03.02, 01.15.09, 24.01.03, 24.01.05, 26.01.06, 26.04.11,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 chemikalia czyszczące, 2 preparaty ochronne do metali, preparaty zapobiegające matowieniu metali, preparaty pokrywające do ochrony przed rdzą, ochronne powłoki powierzchniowe
do metali, 3 środki czyszczące.
(111) 295289
(220) 2016 08 12
(210) 460299
(151) 2017 02 06
(441) 2016 10 10
(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) MIĘSNE SPECJAŁY
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, czerwony, granatowy, zielony,
żółty, jasnozielony, szary
(531) 08.07.17, 26.01.03, 26.01.11, 26.01.16, 26.01.18, 26.07.05,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 katalogi, biuletyny informacyjne, prospekty, opakowania kartonowe, opakowania z tworzyw sztucznych, nalepki, etykiety z papieru, etykiety przylepne z papieru, etykiety z tworzyw
sztucznych, ulotki, broszury, plakaty z papieru, druki, 29 mięso, wieprzowina, wołowina, drób, dziczyzna, przetwory mięsne, wyroby
mięsne, konserwy mięsne, szynka, wędliny, kiełbasy.
(111) 295290
(151) 2017 02 10

(220) 2016 08 12
(441) 2016 10 10

(210) 460300
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(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) MIĘSNE SPECJAŁY GWARANCJA JAKOŚCI MISTRZÓW
RZEŹNICTWA
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, brązowy, granatowy,
jasnożółty, zielony, żółty, szary
(531) 08.07.17, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 katalogi, biuletyny informacyjne, prospekty, opakowania kartonowe, opakowania z tworzyw sztucznych, nalepki, etykiety z papieru, etykiety przylepne z papieru, etykiety z tworzyw
sztucznych, ulotki, broszury, plakaty z papieru, druki, 29 mięso, wieprzowina, wołowina, drób, dziczyzna, przetwory mięsne, wyroby
mięsne, konserwy mięsne, szynka, wędliny, kiełbasy.
(111) 295291
(220) 2016 08 12
(210) 460306
(151) 2017 02 03
(441) 2016 10 10
(732) MENTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin, PL.
(540) myBoard
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 tablice interaktywne, monitory dotykowe, monitory
interaktywne, przystawki interaktywne, wizualizery, podstawy pod
tablice, podstawy pod monitory, uchwyty do projektorów, aparaty
fotograficzne, apertometry stosowane w optyce, audiowizualne
urządzenia dydaktyczne, drukarki komputerowe, dyski do rejestracji
dźwięku, dyski kompaktowe (w tym CD, DVD i inne), dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, ekrany, ekrany fluoryzujące,
ekrany projekcyjne, elektroniczne pióra świetlne (ekranopisy), elektryczne urządzenia pomiarowe, epidiaskopy i rzutniki, fotokopiarki,
monitory, monitory z ekranem dotykowym, fotometry, głośniki, interfejsy komputerowe, kalkulatory, kątomierze, klawiatury komputerowe, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, tablety, lasery nie do celów
medycznych, manometry, meble laboratoryjne, miarki, mierniki,
mikrometry, mikroskopy, notesy elektroniczne, odtwarzacze płyt
DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych, oprogramowanie do gier
komputerowych, oprogramowanie komputerowe nagrane, optyczne nośniki danych, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB,
programy komputerowe, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe nagrane, elektroniczne tablice ogłoszeń,
16 drukowane materiały szkoleniowe i dydaktyczne, na nośnikach
papierowych w tym podręczniki, skrypty, książki, zeszyty ćwiczeń,
notatniki, zeszyty, 42 analizy systemów komputerowych, digitalizacja dokumentów, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, hosting serwerów, pisanie programów komputerowych,
instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów, wypożyczanie komputerów, konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, monitoring systemów komputerowych przy użyciu
dostępu zdalnego, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacje
oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami z dziedziny cyfryzacji, informa-
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tyki i komputeryzacji dla osób trzecich, wypożyczanie komputerów,
wypożyczanie serwerów i usługi hostingowe.

(111) 295292
(220) 2016 08 12
(210) 460318
(151) 2017 01 27
(441) 2016 10 10
(732) JARZĘCZKA BARTOSZ ESCOLI, Solec Kujawski, PL.
(540) DUMNY Z POCHODZENIA
(540)

Kolor znaku: czerwony, bordowy, czarny
(531) 01.17.11, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 295293
(220) 2016 08 12
(210) 460322
(151) 2017 02 10
(441) 2016 10 10
(732) PURATOS, NV, Groot-Bijgaarden, BE.
(540) GALOPKA
(510), (511) 29 przekąski i potrawy deserowe, przetworzone owoce, grzyby i warzywa (w tym orzechy i rośliny strączkowe), przekąski
owocowe, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie suszonych
owoców, przekąski na bazie orzechów, batony na bazie nasion i orzechów, mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, przekąski na bazie warzyw strączkowych,
przekąski na bazie warzyw, 30 mąka i preparaty zbożowe, wypieki,
wyroby cukiernicze, czekolada i desery, wyroby piekarnicze, chleb,
chleb z przyprawami lub ziołami, bułki nadziewane, osłonki chlebowe nadziewane owocami, chleb z rodzynkami, pieczywo owocowe,
orzechowe wyroby cukiernicze, czekolada i wyroby czekoladowe,
produkty na bazie czekolady, artykuły spożywcze zawierające czekoladę, artykuły spożywcze zawierające kakao, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, wyroby piekarnicze zawierające owoce, wyroby piekarnicze zawierające
kremy, wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce, babeczki, bułeczki z owocami, słodkie bułeczki typu muffin, babeczki, dania gotowe i wytrawne przekąski, przekąski składające się głównie z chleba,
przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski słone na bazie mąki, przekąski wykonane z pszenicy, przekąski
wykonane z mąki razowej, batoniki zawierające mieszankę ziaren,
orzechów i owoców suszonych, przekąski na bazie zbóż, przekąski
składające się z produktów zbożowych, przekąski zbożowe o smaku
sera, przekąski na bazie zbóż, przekąski z kukurydzy, batony na bazie
granoli, przekąski wytwarzane z muesli, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, ciasta
drożdżowe z nadzieniem z owoców, ciasta drożdżowe z nadzieniem
z warzyw, ciasta drożdżowe z nadzieniem z mięsa.
(111) 295294
(220) 2016 08 16
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) ŁOSZAJC MICHAŁ MIKO, Poznań, PL.
(540) PanWygodny
(540)

Nr 9/2017

obwody sterownicze, elektryczne skrzynki sterownicze, elektryczne
i elektroniczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia zdalnego sterowania, aparatura elektroniczna do zdalnego
sterowania, elektryczne lub elektroniczne moduły kontrolno-sterujące, urządzenia zdalnego sterowania do zamykania i otwierania
bram i drzwi, instalacje oświetleniowe, instalacje sanitarne, instalacje grzewcze, instalacje klimatyzacyjne, instalacje wentylacyjne,
37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
usługi naprawy i konserwacji budynków świadczone przez majstrów,
usługi w zakresie wykonawstwa naprawy i konserwacji instalacji
elektrycznych, elektronicznych, alarmowych, sanitarnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

(111) 295295
(220) 2016 08 16
(210) 460337
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) WAWRZYNIAK PIOTR, Ostrów Wielkopolski, PL.
(540) Wytwórnia silnych marek
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych i public relations, usługi
reklamowe, reklamy telewizyjne, radiowe, prasowe, korespondencyjne, billboardowe, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
projektowanie reklam, usługi public relations, usługi marketingowe, marketing internetowy, badania marketingowe, badania opinii
publicznej, badania rynku, dystrybucja materiałów reklamowych
[próbek, druków, prospektów, broszur], uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi modelek i modeli jako promocja sprzedaży
i reklamy, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, 42 usługi artystów grafików, usługi grafików komputerowych, projektowanie graficzne, projektowanie identyfikacji wizualnej, projektowanie opakowań, znaków towarowych i logotypów,
wzornictwo przemysłowe, projektowanie, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, w tym portali internetowych,
stron korporacyjnych i produktowych, hosting, doradztwo w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, programowanie
komputerowe, projektowanie, tworzenie i utrzymanie systemów
informatycznych, wypożyczanie komputerów, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, projektowanie, wypożyczanie,
powielanie, konserwacja, instalowanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, wypożyczanie serwerów, usługi internetowe,
prowadzenie portali internetowych dla osób trzecich.
(111) 295296
(220) 2016 08 16
(210) 460353
(151) 2017 02 10
(441) 2016 10 24
(732) TWARDOWSKI MACIEJ CARTPOLAND, Wólka Mińska, PL.
(540) CartPoland Polski Producent Kart Plastikowych
(540)

(210) 460331

Kolor znaku: zielony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży następujących towarów:
drzwi i bramy, okna, ogrodzenia, żaluzje, karnisze, silniki elektryczne, pompy cieplne, napędy do konwersji ruchu obrotowego na ruch
liniowy, instalacje elektryczne, instalacje alarmowe, instalacje przeciwpożarowe, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii
elektrycznej, sterowniki elektroniczne, sterowniki programowalne,

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 26.03.04, 26.03.05, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 płytki sensybilizowane do druku offsetowego, 6 bramki wejściowe kołowrotne nieautomatyczne, 9 magnetyczne karty
identyfikacyjne, karty magnetyczne zakodowane, karty z układem
scalonym lub mikroprocesorem, czytniki kodów kreskowych, czytniki jako sprzęt do przetwarzania danych.
(111) 295297
(220) 2016 08 16
(210) 460356
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) OGIER PIWO Z KOPEM
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(540)

(510), (511) 29 dania na bazie ryżu, ryby, owoce morza, dania mięsne,
sałatki warzywne, sałatki owocowe, zupy, dania na bazie warzyw, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, desery owocowe, galaretki, 30 sushi, sushi burrito. sosy, desery owocowe, ciasta, ciastka,
galaretki owocowe, kremy spożywcze, herbata, herbata mrożona,
kawa, lody, 32 napoje gazowane, napoje niegazowane, napoje owocowe, napoje bezalkoholowe, woda mineralna, syropy do napojów,
piwo, 43 restauracje, bary szybkiej obsługi, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, kawiarnie.

(111) 295301
(220) 2016 08 16
(151) 2017 01 27
(441) 2016 10 24
(732) ILUVE.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) iluve
(540)
Kolor znaku: brązowy, czarny, czerwony, złoty
(531) 03.03.01, 03.03.15, 03.03.24, 05.07.02, 18.02.01, 25.01.01,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 katalogi, biuletyny informacyjne, prospekty, opakowania kartonowe, opakowania z tworzyw sztucznych, nalepki, etykiety z papieru, etykiety przylepne z papieru, etykiety z tworzyw
sztucznych, ulotki, broszury, plakaty z papieru, druki, 32 piwo, napoje na bazie piwa, piwo pełne jasne, piwo słodowe, piwo pszeniczne,
piwa smakowe.
(111) 295298
(220) 2016 08 16
(210) 460360
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) DUDEK MICHAŁ, Częstochowa, PL.
(540) rodowa polska
(510), (511) 33 alkohole, wódki, napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa).
(111) 295299
(220) 2016 08 16
(210) 460367
(151) 2017 02 10
(441) 2016 10 24
(732) KAZET K I E TARCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Pustków Osiedle, PL.
(540) KAZET
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, srebrny
(531) 14.01.01, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.14
(510), (511) 37 montaż instalacji kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych i wodociągowych, konserwacja i naprawa systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, spawanie do celów naprawczych, usługi
budowlane, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], 40 obróbka mechaniczna metalu, obróbka powierzchni metalowych przy wykorzystaniu technik szlifowania dokładnego, frezowanie, spawanie.
(111) 295300
(220) 2016 08 16
(210) 460375
(151) 2017 02 10
(441) 2016 10 10
(732) BUSHIMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) BUSHIMI SUSHI BURRITO
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony, biały, czarny
(531) 04.05.01, 27.05.01, 29.01.14
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(210) 460384

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 13.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparatura kontrolna i oprogramowanie systemów
oświetleniowych, nieujęte w innych klasach, elektroniczny balast
do celów oświetleniowych, diody elektroluminescencyjne (DEL), diody laserowe i Zenera, elektroniczne elementy konstrukcyjne do oświetlenia i moduły LED obejmujące częściowo lub całkowicie zintegrowane diody LED, OLED, polimerowe diody elektroluminescencyjne,
wszystkie do celów oświetlania (w tym tak zwane oświetlenie półprzewodnikowe), optyczne urządzenia sterujące, termiczne urządzenia
sterujące, obwody elektroniczne do systemów sterowania oświetleniem i systemów zarządzania oświetleniem, 11 urządzenia oświetleniowe, lampy elektryczne, wyposażenie oświetleniowe i instalacje
oświetleniowe, armatura oświetleniowa, oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe, także wyposażone w diody LED lub OLED,
lampy-stojące, wiszące, lampy do aparatów projekcyjnych, oświetlenia
sufitowe, lampy gazowe, zapalniczki gazowe, lampy olejowe, żarówki
oświetleniowe, lampy wyładowcze elektryczne do oświetlania, latarki,
latarki kieszonkowe, lampy luminescencyjne oświetleniowe, rozpraszacze światła, zawieszenia do lamp, szklane osłony na lampy, abażury
do lamp, klosze do lamp, obudowy do lamp, osłony do lamp, części
do uprzednio wymienionych towarów, 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie aparatury kontrolnej i oprogramowania
systemów oświetleniowych, urządzeń oświetleniowych, lamp elektrycznych, wyposażenia oświetleniowego i instalacji oświetleniowych,
armatury oświetleniowej, opraw oświetleniowych i instalacji oświetleniowych, wyposażonych w diody LED lub OLED, lampy-stojących,
wiszących, lamp do aparatów projekcyjnych, oświetlenia sufitowego,
lamp gazowych, zapalniczek gazowych, lamp olejowych, żarówek
oświetleniowych, lamp wyładowczych do oświetlania, latarek, latarek
kieszonkowych, lamp luminescencyjnych oświetleniowych, rozpraszaczy światła, zawieszeń do lamp, szklanych osłon na lampy, abażurów
do lamp, kloszy do lamp, obudowy do lamp, osłon do lamp, części
do uprzednio wymienionych towarów, reklama, usługi marketingowe,
marketing lub reklama online lub przez Internet, rozpowszechnianie
ogłoszeń, kompilacja danych w komputerowych bazach danych w celach handlowych, pokaz towarów, pokaz produktów.
(111) 295302
(220) 2016 08 16
(210) 460389
(151) 2017 02 10
(441) 2016 10 24
(732) KLIMACKA ELŻBIETA P.W. KIER ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
MIĘSNEGO, Jastrzębie, PL.
(540) Kier
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 09.01.10, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 29 mięso, wędliny, tłuszcze w tym: bekon, słonina, flaki,
kaszanka, kiełbasy, łój spożywczy, ekstrakty mięsne, pasty do kanapek zawierające tłuszcz, pasztet z wątróbki, pieczenie mięsne, smalec, sosy mięsne, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynka, wędliny
podrobowe, wątroba, wędzonki, żywność solona w postaci mięsa
i jego przetworów, 35 prowadzenie hurtowni i sklepów detalicznych
towarów i wyrobów z mięsa w tym z importu połączone z reklamą
i promocją pozwalającą nabywcom wygodnie je oglądać i kupować, organizowanie wystaw w celach handlowych, badanie rynku,
dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, uaktualnianie i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklamy: prasowe, radiowe
i telewizyjne oraz za pośrednictwem Internetu, 39 konfekcjonowanie
wędlin i mięsa, paczkowanie żywności metodą próżniową.

(111) 295303
(220) 2016 08 16
(210) 460392
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 10
(732) OFFICE DOCTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ZDROWE BIURO
(510), (511) 16 publikacje, czasopisma jako periodyki, gazety, broszury, katalogi, 35 publikowanie tekstów reklamowych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie powierzchni reklamowej, analiza
kosztów, audyt, badanie rynku, badanie opinii publicznej, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw,
wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, 41 usługi informacji o edukacji, usługi organizowania i obsługi konferencji, usługi
organizowania i konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi
publikowania tekstów innych niż reklamowe, obsługa nieprzesyłalnych publikacji elektronicznych online, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, instruktaże, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń
lub reklam, edukacja, usługi organizowania i obsługi kongresów,
usługi pokazów kształcenie praktyczne, usługi trenerskie, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, publikacja on-line
książek i periodyków, mikro-wydawnictw, organizacja i prowadzenie
szkoleń i warsztatów, publikacja książek i tekstów.
(111) 295304
(220) 2016 08 17
(210) 460406
(151) 2017 02 10
(441) 2016 10 24
(732) GDAŃSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA, Gdańsk, PL.
(540) Słodki GDAŃSK
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony, złoty, pomarańczowy
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe, cukierki,
karmelki, ciasta, ciastka, batony, czekoladki, herbatniki, lizaki, pralinki, wafelki, wyroby cukiernicze, 35 usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, usługi w zakresie organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych, usługi w zakresie dystrybucji materiałów
reklamowych, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia aukcji
publicznych, usługi w zakresie organizowania oraz obsługi imprez
handlowych, publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie
powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie informacji handlowej, 39 organizowanie tras i szlaków turystycznych, turystyka,
organizowanie zwiedzania turystycznego, organizowanie wycieczek, informacja turystyczna, związana z podróżami oraz usługi dla
podróżnych.
(111) 295305
(151) 2017 02 07

(220) 2016 08 17
(441) 2016 10 24

(210) 460412
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(732) MESAGO ITALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
(540) WHITE ANGEL
(540)

(531) 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 19 alabaster, boazeria niemetalowa, granit, gazony ogrodowe, kamienie żaroodporne, kamień, kamień ogrodowy, kamień
żużlowy, kryształ górski, krzemionka, kwarc, kruszywo klinkierowe,
marmur, materiały budowlane z kamienia naturalnego, płoty i ogrodzenia z kamienia, płyty niemetalowe, posągi i posążki z kamienia,
betonu lub marmuru, skały wapienne, sztuczny kamień, terakota, tłuczeń, żwir, 35 usługi agencji importowo – eksportowej, usługi sprzedaży na rzecz osób trzecich żwiru, sztucznego kamienia, kamienia
dekoracyjnego, kamienia ogrodowego i ogrodowych elementów
dekoracyjnych z takich kamieni, usługi agencji handlowej, 40 usługi
dotyczące obróbki kamienia ogrodowego, kamienia dekoracyjnego,
kamienia sztucznego.
(111) 295306
(220) 2016 08 17
(210) 460413
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) MICHNIEWSKI JAROSŁAW M & M CONSULTING, Wrocław, PL.
(540) RL Journal of Reverse Logistics
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki], 35 reklama w czasopismach.
(111) 295307
(220) 2016 08 17
(210) 460414
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) MICHNIEWSKI JAROSŁAW M & M CONSULTING, Wrocław, PL.
(540) LO Logistyka Odzysku
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 26.04.07, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki], 35 prenumerata czasopism
(usługi) [dla osób trzecich], 39 dystrybucja gazet.
(111) 295308
(220) 2016 08 17
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) KRZYŚCIAK WOJCIECH, Zakopane, PL.
(540) NALEWKA SABAŁA
(540)

(210) 460417

(531) 02.01.04, 22.01.15, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina, wina grzane, wódka.
(111) 295309
(151) 2017 01 26

(220) 2016 08 17
(441) 2016 10 10

(210) 460425
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(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) ELARING
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje
przystosowane do celów medycznych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi, środki do zwalczania robactwa, fungicydy.
(111) 295310
(220) 2016 08 17
(210) 460428
(151) 2017 02 13
(441) 2016 10 10
(732) LASEK IRENEUSZ PHU FARKOM, Warszawa, PL.
(540) FEBMIX
(510), (511) 1 plastyfikatory do zapraw, plastyfikatory do betonu, domieszki do zapraw, domieszki do betonu.
(111) 295311
(220) 2016 08 17
(151) 2017 02 14
(441) 2016 10 10
(732) BECZKOWIAK MICHAŁ, Łódź, PL.
(540) LAZZARI
(510), (511) 25 odzież męska.

(210) 460429

(111) 295312
(220) 2016 08 17
(151) 2017 02 14
(441) 2016 10 10
(732) BECZKOWIAK MICHAŁ, Łódź, PL.
(540) REVERT
(510), (511) 25 odzież męska.

(210) 460430

(111) 295313
(220) 2016 08 17
(210) 460436
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 10
(732) WITOWSKI JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE, Nowy Sącz, PL.
(540) V VESTUS
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.05.21
(510), (511) 25 bandany na szyję, bezrękawniki, bielizna, bluzki koszulowe, bluzy, bryczesy, chusty, czapki, daszki do czapek, dresy,
dżerseje, fartuchy, fulary, garnitury, kamizelki, kołnierze, kołnierzyki,
kombinezony, koszule, koszulki w tym gimnastyczne, krawaty, kurtki,
kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, legginsy, marynarki, mundury, mufki, nakrycia głowy, nauszniki, ochraniacze, odzież, odzież
gotowa, odzież na gimnastykę, odzież z dzianiny, odzież ze skóry
i jej imitacji, okrycia wierzchnie, osłony przed słońcem, palta, paski
do odzieży, peleryny, piżamy, płaszcze, płaszcze kąpielowe, podkoszulki, polary, prochowce, pulowery, rękawiczki, skarpetki, spodnie,
spódnice, sukienki, swetry, szale, szaliki, szorty, szelki, T-shirty. ubrania, żakiety, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej
i detalicznej odzieży i obuwia, galanterii skórzanej lub z innych materiałów, w tym torebek, portfeli, portmonetek, dodatków do ubiorów,
takich jak: broszki, spinki do mankietów lub krawatów.
(111) 295314
(220) 2016 08 18
(210) 460446
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) SKOLMOWSKA MARTA CENTRUM ZIOŁOLECZNICTWA
WILCACCORA, Łomianki, PL.
(540) Perła Tybetu KREM
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoszary, jasnoszary, pomarańczowy
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy, pasty, dezodoranty, antyperspiranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej, środki do czyszczenia zębów, preparaty
do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty do opalania, preparaty kosmetyczne do odchudzania, maseczki kosmetyczne, perfumy,
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, chusteczki nawilżane do użytku
sanitarnego lub kosmetycznego, depilatory, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, środki czyszczące, odżywki do celów kosmetycznych, środki do pielęgnacji włosów, emulsje, preparaty do demakijażu, maści do celów kosmetycznych, preparaty do wybielania
skóry, toniki kosmetyczne, pomady do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, olejki do celów kosmetycznych, preparaty do opalania, preparaty do odchudzania, preparaty do kąpieli, mydła lecznicze,
mydła w płynie, pasty i płyny do zębów, środki do płukania ust.

(111) 295315
(220) 2016 08 18
(210) 460448
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 10
(732) CAMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin, PL.
(540) CAMAN
(540)

(531) 27.05.02
(510), (511) 39 usługi konfekcjonowania towarów.
(111) 295316
(220) 2016 08 18
(210) 460452
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 10
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Mieszko. Absolutne rozpieszczenie smakiem.
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.
(111) 295317
(220) 2016 08 18
(210) 460454
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 10
(732) August Storck KG, Berlin, DE.
(540) nimm 2 Śmiejżelki TropikAry
(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe, ciasta,
lody, preparaty do sporządzania wyżej wymienionych produktów
zawarte w klasie 30.
(111) 295318
(220) 2016 08 18
(210) 460457
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 10
(732) FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY
LABOR, Wrocław, PL.
(540) WITAMUSKI
(510), (511) 5 witaminy i preparaty witaminowe, tabletki witaminowe, żelki witaminowe, musujące tabletki witaminowe, suplementy
diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety i preparaty
dietetyczne, farmaceutyczne słodycze .
(111) 295319
(220) 2016 08 18
(210) 460469
(151) 2017 02 10
(441) 2016 10 24
(732) OBYWATELE RP STOWARZYSZENIE, Warszawa, PL.
(540) e-rzemiosło ekonomia przyszłości
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
analizy kosztów, analizy rynkowe, badania marketingowe, badania
opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, usługi porównywania cen, dekoracja wystaw sklepowych, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego,
powielanie dokumentów, doradztwo specjalistyczne w sprawach
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działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, dystrybucją materiałów reklamowych [próbek, druków,
prospektów, broszur], ekonomiczne prognozy, ekspertyzy w zakresie
wydolności przedsiębiorstw, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej, handlowe wyceny, informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, komputerowe bazy danych jako systematyzacja danych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej, analiza kosztów, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi modelingu
do celów promocji sprzedaży i reklamy, rozpowszechnienie ogłoszeń
reklamowych, sondaże opinii, doradztwo dotyczące organizowania
działalności gospodarczej, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, usługi porównywania cen, pozyskiwanie
informacji o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, public relations, rynkowe badania, sortowanie danych w bazach komputerowych, statystyczne zestawienia, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, telefoniczne udzielanie
informacji [dla nieobecnych abonentów], informacja handlowa oraz
udzielanie porad konsumentom [punkty informacji konsumenckiej],
organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, wywiad gospodarczy,
usługi zaopatrzenie osób trzecich [zakupy produktów i usług dla
innych przedsiębiorstw, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, pomoc w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami
handlowymi lub przemysłowymi, zestawienia statystyczne, 41 doradztwo zawodowe [porady w zakresie edukacji lub kształcenia],
edukacja, edukacja [nauczanie], informacja o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, publikowanie książek,
kształcenie praktyczne [pokazy], wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie], nauczanie,
organizowanie i prowadzenia warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, pisanie tekstów, innych niż
reklamowych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków,
publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie
tekstów [innych niż teksty reklamowe], organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], organizacja wystaw związanych z kulturą lub
edukacją, poradnictwo zawodowe [porady w zakresie edukacji lub
kształcenia], 45 alternatywne rozwiązywanie sporów, usługi arbitrażu, badania prawne, doradztwo w zakresie własności intelektualnej,
licencjonowanie własności intelektualnej, mediacje, usługi nadzoru
w dziedzinie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, prawne administrowanie licencjami, usługi pomocy w sprawach
spornych, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, licencjonowanie własności intelektualnej, doradztwo w zakresie własności intelektualnej.

(111) 295320
(220) 2016 08 18
(210) 460478
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) SYGNITY BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA,
Zielona Góra, PL.
(540) PROLIB
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy elektryczne i elektroniczne
do przetwarzania, zapisywania i przesyłania danych, komputery,
komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, interfejsy komputerowe, notesy elektroniczne, sprzęt komputerowy
(hardware), części i akcesoria do komputerów, elektroniczne wizualne zespoły wyświetlające do użytku z komputerami, elektryczne
i elektroniczne przyrządy do zapisywania i odtwarzania programów
komputerowych, elektroniczne wizualne zespoły wyświetlające
do użytku z komputerami, czytniki dysków optycznych, czytniki książek cyfrowych, aplikacje, oprogramowanie i programy komputerowe, programy do przetwarzania danych, aplikacje, oprogramowanie
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i programy komputerowe do pobrania poprzez Internet, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, dyski magnetyczne
dla komputerów, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB,
utrwalone na nośnikach informacje i dane, publikacje elektroniczne, książki elektroniczne do pobrania, książki zapisane na płytach
i na taśmach, elektroniczne bazy danych, komputerowe bazy danych, 16 druki, materiały piśmienne, publikacje drukowane, broszury, książki, gazety, fotografie, materiały szkoleniowe i instruktażowe
(inne niż urządzenia), podręczniki do programów i oprogramowania
komputerowego, podręczniki do obsługi programów i oprogramowania komputerowego, 35 usługi reklamowe, usługi reklamowe
związane z książkami, usługi reklamowe dotyczące baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, usługi doradztwa w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi doradztwa
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc w komercjalizacji
produktów informatycznych, usługi zarządzania bazami danych,
tworzenie i udostępnianie komputerowych bazy danych, pozyskiwanie, systematyzacja danych do komputerowych baz danych, aktualizacja, zestawianie, sortowanie i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, gromadzenie, systematyzowanie, kompilacja
informacji w komputerowych bazach danych, usługi doradztwa handlowego przy organizowaniu i prowadzeniu firm specjalizujących
się w branży informatycznej, organizowanie i prowadzenie firm
specjalizujących się w zarządzaniu zbiorami informatycznymi przedsiębiorstw, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych oraz
w komputerowych bazach danych, 37 naprawa, konserwacja, integracja i instalacja sieci komputerowych, komputerów i związanych
z nimi urządzeń peryferyjnych, budowa i wykonanie instalacji telematycznych, 38 zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, zapewnianie dostępu do baz danych, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przydzielanie dostępu
do sieci komputerowych, usługi dostarczania łączności, w tym poprzez terminale komputerowe, sieć światłowodów, transmisja satelitarna, transmisja plików cyfrowych, przydzielanie dostępu do baz
danych, udostępnianie komputerowych baz danych, transmisja informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych,
zapewnianie i wynajmowanie czasu dostępu do komputerowych baz
danych, elektroniczna wymiana danych przechowywanych w bazach danych dostępnych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, 39 transport i magazynowanie komputerów i urządzeń peryferyjnych do nich oraz części zapasowych i akcesoriów do nich na rzecz
osób trzecich, 41 usługi biblioteczne, usługi biblioteczne świadczone za pośrednictwem komputerowej bazy danych, usługi archiwów
bibliotecznych, informacje bibliograficzne, usługi biblioteczne dotyczące dokumentów i danych przechowywanych i wyszukiwanych
za pomocą środków elektronicznych, usługi bibliotek elektronicznych, elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie
informacji elektronicznych (w tym informacji archiwalnych) w formie
tekstów, informacji audio i/lub wideo, usługi z zakresu bibliotek on-line udostępniających książki, gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy
za pośrednictwem sieci komputerowej on-line, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie usług bibliotecznych, dostarczanie informacji dotyczących książek, usługi edukacyjne, szkolenia,
szkolenia w zakresie obsługi platform i systemów komputerowych,
oprogramowania i programów komputerowych, szkolenia w zakresie obsługi komputerów i urządzeń peryferyjnych, prowadzenie i organizowanie kursów związanych tematycznie z informatyką, komputerami i ich programowaniem, usługi wydawnicze, publikowanie
materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie
tekstów i książek z dziedziny informatyki, publikowanie elektroniczne on-line tekstów, książek związanych tematycznie z komputerami
i oprogramowaniem, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, usługi
konsultacyjne w zakresie publikacji elektronicznych on-line, 42 usługi komputerowe, hosting oprogramowania do użytku w zarządzaniu
bibliotekami, usługi programowania oprogramowania do platform
internetowych, usługi w zakresie tworzenia i projektowania platform do świadczenia usług bibliotecznych, usługi programowania
oprogramowania do świadczenia usług bibliotecznych, usługi analizy, projektowania, opracowywania, powielania, wdrażania aplikacji,
oprogramowania i programów komputerowych, usługi instalacji,
konserwacji, aktualizacji i modernizowania aplikacji, oprogramowania i programów komputerowych, usługi serwisu oprogramowania
komputerowego, usługi znajdowania i usuwania błędów w oprogramowaniu komputerowym dla osób trzecich, usługi udostępniania
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oprogramowania poprzez sieci komputerowe, usługi analizy, projektowania i wdrażania systemów komputerowych, usługi w zakresie
tworzenia i projektowania platform transakcyjnych, wypożyczanie
sprzętu i urządzeń komputerowych, wypożyczanie serwerów (hosting), wynajem programów i oprogramowania komputerowego,
usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, integracja
systemów i sieci komputerowych, konfigurowanie systemów i sieci
komputerowych, opracowywanie i projektowanie oprogramowania
i sprzętu do magazynowania i przywoływania danych, usługi programowania komputerowego do magazynowania danych, usługi
elektronicznego magazynowania danych lub dokumentów, usługi
w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi konwersji danych
i dokumentów z formy fizycznej na elektroniczną, digitalizacja dokumentów, dźwięku i obrazu, odzyskiwanie danych komputerowych,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
usługi projektowania portali internetowych, projektowanie instalacji telematycznych, usługi programowania komputerów, doradztwo,
konsultacje i informacja w zakresie sprzętu, oprogramowania oraz
programowania komputerów, doradztwo w zakresie planowania,
projektowania i wdrażania przedsięwzięć informatycznych, usługi
administrowania stronami internetowymi, usługi administrowania
siecią, usługi prowadzenia badań naukowych i technicznych, kastomizacja systemów komputerowych, usługi związane z naprawą,
usuwaniem błędów, aktualizacją, konserwacją oraz obsługą oprogramowania komputerowego, usługi elektronicznego magazynowania
danych lub dokumentów, 45 licencjonowanie programów i oprogramowania komputerowego, licencjonowanie i obrót licencjami
w zakresie urządzeń i przyrządów elektrycznych i elektronicznych
do elektronicznego przetwarzania, zapisywania i przesyłania danych,
sprzedaż licencji i obsługa licencji na oprogramowanie do świadczenia usług bibliotecznych, licencjonowanie własności intelektualnej,
zarządzanie prawami autorskimi.
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(540)

Kolor znaku: zielony, żółty, czerwony, czarny
(531) 05.07.02, 15.07.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 kombajny zbożowe, maszyny rolnicze, 12 ciągniki,
traktory, 37 instalacja, konserwacja i naprawa maszyn.
(111) 295324
(220) 2016 08 19
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) KURZYNA GABRIEL, Mełgiew, PL.
(540) GK ROLMAX
(540)

(210) 460491

(531) 05.07.02, 15.07.01, 27.05.01
(510), (511) 7 kombajny zbożowe, maszyny rolnicze, 12 ciągniki,
traktory, 37 instalacja, konserwacja i naprawa maszyn.
(111) 295325
(220) 2016 08 19
(210) 460494
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) DĄBROWSKI ŁUKASZ, ROSZKOWSKI KRZYSZTOF FISZKA
SPÓŁKA CYWILNA, Ełk, PL.
(540) FISZKA SIEĆ SMAŻALNI SZPROTEK
(540)

(111) 295321
(220) 2016 08 19
(210) 460481
(151) 2017 02 10
(441) 2016 10 24
(732) MISIUDA MAGDALENA LODZIARNIA TORINO, Grudziądz, PL.
(540) LODZIARNIA TORINO
(540)

Kolor znaku: czarny, różowy, szary, jasnoszary
(531) 02.09.01, 08.01.18, 26.11.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, cukiernicze i ciastkarskie, słodycze, jadalne artykuły dekoracyjne do ciast, herbatniki, biszkopty, wafle, lody, lody rzemieślnicze, sorbety, jogurty mrożone, lody
spożywcze w proszku, desery lodowe, jogurty spożywcze, proszki
i preparaty do produkcji lodów, płynne masy lodowe, koncentraty w proszku, sosy i polewy do deserów, 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.
(111) 295322
(220) 2016 08 19
(210) 460488
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) KURZYNA GABRIEL, Mełgiew, PL.
(540) ROLMAX
(510), (511) 7 kombajny zbożowe, maszyny rolnicze, 12 ciągniki,
traktory, 37 instalacja, konserwacja i naprawa maszyn.
(111) 295323
(220) 2016 08 19
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) KURZYNA GABRIEL, Mełgiew, PL.
(540) GK ROLMAX

(210) 460489

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały, czerwony, czarny
(531) 18.03.14, 18.03.17, 25.07.15, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi (snack-bary), restauracje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 295326
(220) 2016 08 19
(210) 460503
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR, Paryż, FR.
(540) PRéVOiR Ubezpieczenia na życie Lepsze jutro zaczyna się dziś
(540)

Kolor znaku: ciemnoróżowy, pomarańczowy, szary, biały
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.11, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi reklamowe w zakresie ubezpieczeń i finansów, zarządzanie działalnością gospodarczą, doradztwo, informacje
i badania biznesowe, organizacja programów lojalnościowych w zakresie ubezpieczeń i finansów, poszukiwanie w zakresie patronatu,
kompilacja informacji do komputerowych baz danych, komputerowe
zarządzanie plikami, organizacja wystaw, działań promocyjnych, loterii do celów handlowych lub reklamowych, 36 bankowość, usługi
finansowe, monetarne, ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeń osobistych, gwarantowanie ubezpieczeń na życie, doradztwo w zakresie
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ubezpieczeń, usługi banków oszczędnościowych, usługi gwarancyjne, fundusze inwestycyjne wzajemne, usługi funduszy zapomogowych, doradztwo finansowe, sprawy dotyczące nieruchomości,
inwestycje finansowe w ramach projektów nieruchomości, zarządzanie papierami wartościowymi, wyceny finansowe (ubezpieczeniowe, bankowe, nieruchomości), inwestycje kapitałowe, udzielanie
informacji i porad w zakresie ubezpieczeń i finansów, pożyczki (usługi finansowe), zarządzanie finansami i bankowością, gromadzenie
informacji i danych finansowych, doradztwo i informacje w zakresie
ubezpieczeń i finansów, zbieranie funduszy na cele charytatywne,
sponsorowanie finansowe.

(111) 295327
(220) 2016 08 19
(210) 460508
(151) 2017 01 27
(441) 2016 10 10
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SILESIA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ruda Śląska, PL.
(540) THERMOHIT
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, zielony
(531) 26.01.01, 26.01.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 17 materiały izolacyjne, materiały ciepłochronne, ognioodporne materiały izolacyjne.
(111) 295328
(220) 2016 08 20
(210) 460513
(151) 2017 02 20
(441) 2016 10 24
(732) WELMAX + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) Multifer
(540)

Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 urządzenia elektryczne stosowane w gospodarstwie
domowym, roboty kuchenne, malaksery, miksery, blendery, młynki
domowe elektryczne, młynki do kawy, noże elektryczne, krajalnice
do chleba, otwieracze do puszek, wyciskacze do owoców, sokowirówki, szatkownice do warzyw, maszynki do mielenia.
(111) 295329
(220) 2016 08 20
(151) 2017 02 20
(441) 2016 10 24
(732) MESAGO ITALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
(540) ANGIELSKI OGRÓD
(540)

(210) 460516

Kolor znaku: czarny, szary, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 alabaster, boazeria niemetalowa, granit, gazony
ogrodowe, kamienie żaroodporne, kamień, kamień ogrodowy, kamień żużlowy, kryształ górski, krzemionka, kwarc, kruszywo klinkierowe, marmur, materiały budowlane z kamienia naturalnego, płoty
i ogrodzenia z kamienia, płyty niemetalowe, posągi i posążki z kamienia, betonu lub marmuru, skały wapienne, sztuczny kamień, terakota, tłuczeń, żwir, 35 usługi agencji importowo-eksportowej, usługi
sprzedaży na rzecz osób trzecich żwiru, sztucznego kamienia, kamienia dekoracyjnego, kamienia ogrodowego i ogrodowych elementów
dekoracyjnych z takich kamieni, usługi agencji handlowej, 40 usługi
dotyczące obróbki kamienia ogrodowego, kamienia dekoracyjnego,
kamienia sztucznego.

(111) 295330
(220) 2016 08 20
(151) 2017 02 20
(441) 2016 10 24
(732) MESAGO ITALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
(540) FRANCUSKI OGRÓD
(540)

Nr 9/2017
(210) 460517

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski, biały
(531) 08.01.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 19 alabaster, boazeria niemetalowa, granit, gazony
ogrodowe, kamienie żaroodporne, kamień, kamień ogrodowy, kamień żużlowy, kryształ górski, krzemionka, kwarc, kruszywo klinkierowe, marmur, materiały budowlane z kamienia naturalnego, płoty
i ogrodzenia z kamienia, płyty niemetalowe, posągi i posążki z kamienia, betonu lub marmuru, skały wapienne, sztuczny kamień, terakota, tłuczeń, żwir, 35 usługi agencji importowo-eksportowej, usługi
sprzedaży na rzecz osób trzecich żwiru, sztucznego kamienia, kamienia dekoracyjnego, kamienia ogrodowego i ogrodowych elementów
dekoracyjnych z takich kamieni, usługi agencji handlowej, 40 usługi
dotyczące obróbki kamienia ogrodowego, kamienia dekoracyjnego,
kamienia sztucznego.
(111) 295331
(220) 2016 08 20
(151) 2017 02 20
(441) 2016 10 24
(732) MESAGO ITALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
(540) JAPOŃSKI OGRÓD
(540)

(210) 460518

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 alabaster, boazeria niemetalowa, granit, gazony
ogrodowe, kamienie żaroodporne, kamień, kamień ogrodowy, kamień żużlowy, kryształ górski, krzemionka, kwarc, kruszywo klinkierowe, marmur, materiały budowlane z kamienia naturalnego, płoty
i ogrodzenia z kamienia, płyty niemetalowe, posągi i posążki z kamienia, betonu lub marmuru, skały wapienne, sztuczny kamień, terakota, tłuczeń, żwir, 35 usługi agencji importowo-eksportowej, usługi
sprzedaży na rzecz osób trzecich żwiru, sztucznego kamienia, kamienia dekoracyjnego, kamienia ogrodowego i ogrodowych elementów
dekoracyjnych z takich kamieni, usługi agencji handlowej, 40 usługi
dotyczące obróbki kamienia ogrodowego, kamienia dekoracyjnego,
kamienia sztucznego.
(111) 295332
(220) 2016 08 22
(210) 460523
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) INTER-VION SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) INTER-VION
(510), (511) 3 kleje do mocowania rzęs, kleje do sztucznych paznokci, pumeksy, sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, ozdoby do paznokci
w postaci cekinów, naklejek i brokatów, 8 przybory do manicure i pedicure, przybory do układania włosów, przybory do obcinania i usuwania włosów, cążki do paznokci, cążki do skórek, gilotynki do paznokci,
nożyczki do paznokci, nożyczki do skórek, nożyczki do strzyżenia włosów, obcinacze do paznokci, pilniki do paznokci, polerki do paznokci,
strzyżarki do włosów, wycinacze i radełka do skórek, zalotki do rzęs,
zestawy do manicure, tarki do stóp, zestawy do pedicure, żyletki, brzytwy, pęsety kosmetyczne, aparaty do pedicure, maszynki do golenia,
maszynki do strzyżenia włosów, etui i futerały na nożyczki, brzytwy,
przyrządy do manicure i pedicure, 10 aparaty do masażu, rękawice
do masażu, zatyczki do uszu, 16 temperówki kosmetyczne, 18 kosmetyczki i kuferki na przybory toaletowe (bez wyposażenia), 20 poduszki
podróżne dmuchane, lustra toaletowe i lusterka kosmetyczne, 21 gąbeczki toaletowe do makijażu i demakijażu, grzebienie, gąbki i myjki
do masażu i kąpieli, mydelniczki, pędzle do golenia, pędzle kosmetyczne, pędzelki do makijażu, pacynki, aplikatory, grzebyki i spiralki

Nr 9/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

do makijażu, opaski kosmetyczne, przybory i zestawy toaletowe, kosmetyczki na przybory toaletowe (z wyposażeniem), przybory kosmetyczne, etui na przybory kosmetyczne, etui na grzebienie, separatory
do stóp, szczoteczki do brwi, przybory toaletowe, szczoteczki do rąk
i paznokci, szczotki do włosów, toaletowe zestawy turystyczne, szczotki do mycia ciała, pasy do mycia ciała, wieszaczki dla dzieci do ręczników, pędzle do farbowania włosów, zestawy do farbowania włosów,
mianowicie rękawice gumowe do użytku domowego i miseczki na farby do włosów, pojemniki na waciki i patyczki higieniczne, mydelniczki,
dozowniki i naczynia na mydło, kubki, stojaki i dozowniki na papier
toaletowy, etui i futerały na szczoteczki do zębów, kosmetyczki (wyposażone), puderniczki, puderniczki z lusterkiem, futerały na przybory toaletowe i kosmetyczne, 25 czepki do kąpieli, osłony na oczy
do spania, 26 czepki do farbowania włosów, klipsy i klamry do włosów,
opaski do włosów, ozdoby do włosów, papiloty, siatki na włosy, szpilki
do kręcenia włosów, wałki do włosów, wsuwki do włosów, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez
Internet akcesoriów i przyrządów kosmetycznych i fryzjerskich, artykułów kąpielowych i zabawek do kąpieli, zabawek, kosmetyków i artykułów kosmetycznych, środków toaletowych, akcesoriów i przyrządów toaletowych, ozdób do włosów, ozdób do paznokci, produktów
dentystycznych do higieny zębów i jamy ustnej, plastrów i materiałów
opatrunkowych, aparatów i akcesoriów do masażu, zatyczek do uszu,
akcesoriów i artykułów do sprzątania, artykułów i akcesoriów tekstylno-pasmanteryjnych, worków na buty, kosmetyczek i kuferków toaletowych, luster i lusterek kosmetycznych, platforma internetowa do celów handlowych i reklamowych umożliwiająca promocję i sprzedaż
wskazanych towarów.

(111) 295333
(220) 2016 08 22
(210) 460524
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) INTER-VION SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Beauty LOOK
(540)

Kolor znaku: czarny, jasnofioletowy
(531) 26.04.03, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kleje do mocowania rzęs, kleje do sztucznych paznokci, pumeksy, sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, ozdoby
do paznokci w postaci cekinów, naklejek i brokatów, 8 przybory
do manicure i pedicure, przybory do układania włosów, przybory
do obcinania i usuwania włosów, cążki do paznokci, cążki do skórek,
gilotynki do paznokci, nożyczki do paznokci, nożyczki do skórek, nożyczki do strzyżenia włosów, obcinacze do paznokci, pilniki do paznokci, polerki do paznokci, strzyżarki do włosów, wycinacze i radełka do skórek, zalotki do rzęs, zestawy do manicure, tarki do stóp,
zestawy do pedicure, żyletki, brzytwy, pęsety kosmetyczne, aparaty
do pedicure, maszynki do golenia, maszynki do strzyżenia włosów,
etui i futerały na nożyczki, brzytwy, przyrządy do manicure i pedicure, 10 aparaty do masażu, rękawice do masażu, zatyczki do uszu,
18 kosmetyczki i kuferki na przybory toaletowe, futerały na przybory
toaletowe i kosmetyczne, 20 poduszki podróżne dmuchane, lustra
toaletowe i lusterka kosmetyczne, 21 gąbeczki toaletowe do makijażu i demakijażu, grzebienie, gąbki i myjki do masażu i kąpieli, mydelniczki, pędzle do golenia, pędzle kosmetyczne, pędzelki do makijażu, pacynki, aplikatory, grzebyki i spiralki do makijażu, opaski
kosmetyczne, przybory i zestawy toaletowe, kosmetyczki i futerały
na przybory toaletowe, przybory kosmetyczne, etui na przybory
kosmetyczne, etui na grzebienie, separatory do stóp, szczoteczki
do brwi, przybory toaletowe, szczoteczki do rąk i paznokci, szczotki
do włosów, toaletowe zestawy turystyczne, szczotki do mycia ciała,
pasy do mycia ciała, wieszaczki dla dzieci do ręczników, pędzle do farbowania włosów, zestawy do farbowania włosów, mianowicie rękawice gumowe do użytku domowego i miseczki na farby do włosów,
pojemniki na waciki i patyczki higieniczne, mydelniczki, dozowniki
i naczynia na mydło, kubki, stojaki i dozowniki na papier toaletowy,
etui i futerały na szczoteczki do zębów, kosmetyczki (wyposażone),
puderniczki, puderniczki z lusterkiem, 25 czepki do kąpieli, osłony
na oczy do spania, 26 czepki do farbowania włosów, klipsy i klam-
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ry do włosów, opaski do włosów, ozdoby do włosów, papiloty, siatki
na włosy, szpilki do kręcenia włosów, wałki do włosów, wsuwki.

(111) 295334
(220) 2016 08 22
(210) 460526
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) GAMBIT LUBAWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubawka, PL.
(540) Gambit GrafRing
(510), (511) 17 uszczelki, pierścienie uszczelniające, pierścienie
uszczelniające z grafitu ekspandowanego do pomp i armatur.
(111) 295335
(220) 2016 08 22
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) Apotex Europe B.V., Leiden, NL.
(540) Apo-Tears
(510), (511) 5 suplementy diety.

(210) 460528

(111) 295336
(220) 2016 08 22
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) SALES PISTOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SALES PISTOLS
(540)

(210) 460529

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe oraz na urządzenia
mobilne.
(111) 295337
(220) 2016 08 22
(210) 460531
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 10
(732) WOJSA CZESŁAW WOJSA-NIERUCHOMOŚCI EUROLOCUM.PL,
Kielce, PL.
(540) BAZAR ŚWIĘTOKRZYSKI
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 10.03.11, 10.03.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 torby papierowe oraz foliowe, metki papierowe, zawieszki papierowe, plakaty, kalendarze, papier do pakowania i opakowania z papieru, kubki papierowe, talerze papierowe, naklejki
samoprzylepne, 35 usługowe wynajmowanie obiektów handlowych
i usługowych, wynajmowanie powierzchni użytkowych na targowiskach, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
zarządzanie działalnością handlową i usługową na targowiskach,
zarządzanie działalnością gospodarczą, organizowanie działalności
gospodarczej, administrowanie stoisk sprzedażowych i usługowych
oraz innych powierzchni handlowych lub usługowych, pośrednictwo
handlowe, reklama na rzecz osób trzecich, 36 agencje nieruchomości, pośrednictwo w handlu nieruchomościami, doradztwo finansowe, doradztwo w sprawach kredytowania, ubezpieczenia i dofinansowania, dzierżawa nieruchomości, zarządzanie i administrowanie
nieruchomościami, pośrednictwo w dzierżawie nieruchomości.
(111) 295338
(220) 2016 08 22
(210) 460534
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 10
(732) PULSAR K. BOGUSZ SPÓŁKA JAWNA, Łapczyca, PL.
(540) CONFI-DSO
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(510), (511) 9 programy komputerowe i aplikacje mobilne służące
do konfiguracji dźwiękowych systemów ostrzegawczych, systemów
przeciw pożarowych oraz systemów sygnalizacyjnych, 42 instalacja,
aktualizacja, wypożyczanie, projektowanie programów komputerowych i aplikacji mobilnych służących do konfiguracji dźwiękowych
systemów ostrzegawczych, systemów przeciw pożarowych oraz systemów sygnalizacyjnych.

(111) 295339
(220) 2016 08 22
(210) 460536
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 10
(732) GF ANGELS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, PL.
(540) GoFans GF
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie konsumenckimi programami lojalnościowymi w odniesieniu do dyscyplin sportowych, organizowanie
konsumenckich programów lojalnościowych dla sportu i zarządzanie
nimi, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych w odniesieniu do różnych dyscyplin sportowych, prowadzenie platformy dla programów lojalnościowych w sieci komputerowej,
np. w internecie, w odniesieniu do dyscyplin sportowych, doradztwo
dla przedsiębiorstw odnośnie systemów przywiązania klienta, doradztwo ekonomiczne i organizacyjne z dziedziny systemów przywiązania klienta, wszystkie wymienione w odniesieniu do dyscyplin
sportowych, usługi związane z programami lojalnościowymi dla kibiców drużyn sportowych w celach komercyjnych, promocyjnych i/
lub reklamowych, usługi w zakresie kart lojalnego klienta dla kibiców
różnych dyscyplin sportowych, obsługa programów lojalnościowych
w odniesieniu do dyscyplin sportowych.
(111) 295340
(220) 2016 08 22
(210) 460537
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 10
(732) Apotex Europe B.V., Leiden, NL.
(540) ApoD3 Max
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy diety,
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.
(111) 295341
(220) 2016 08 22
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 10
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) FONIX
(540)

(210) 460538

(111) 295342
(220) 2016 08 22
(210) 460539
(151) 2017 01 30
(441) 2016 10 10
(732) Apotex Europe B.V., Leiden, NL.
(540) ApoD3 Forte
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy diety,
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.
(111) 295343
(151) 2017 01 30

(220) 2016 08 22
(441) 2016 10 10

(732) Apotex Europe B.V., Leiden, NL.
(540) Apo-K MG
(510), (511) 5 dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.
(111) 295344
(220) 2016 08 22
(210) 460541
(151) 2017 01 30
(441) 2016 10 10
(732) Apotex Europe B.V., Leiden, NL.
(540) Apo-K 900
(510), (511) 5 dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.
(111) 295345
(220) 2016 08 22
(151) 2017 01 30
(441) 2016 10 10
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) FONIX
(540)

(210) 460540

(210) 460542

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały
(531) 24.17.12, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów
medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych
lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi, środki do zwalczania robactwa, fungicydy .
(111) 295346
(220) 2016 08 22
(210) 460543
(151) 2017 01 30
(441) 2016 10 10
(732) Apotex Europe B.V., Leiden, NL.
(540) Apo-K 610
(510), (511) 5 dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.
(111) 295347
(220) 2016 08 22
(210) 460545
(151) 2017 01 31
(441) 2016 10 10
(732) HABYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jasło, PL.
(540) AURA
(510), (511) 10 łóżka specjalnie skonstruowane do celów leczniczych, stoły specjalnie skonstruowane do masażu leczniczego.
(111) 295348
(220) 2016 08 22
(151) 2017 01 31
(441) 2016 10 10
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) FONIX
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 24.17.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów
medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych
lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi, środki do zwalczania robactwa, fungicydy.
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(210) 460546

Kolor znaku: niebieski, biały, szary
(531) 24.17.12, 26.11.06, 29.01.13
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów
medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych
lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi, środki do zwalczania robactwa, fungicydy.
(111) 295349
(220) 2016 08 22
(210) 460547
(151) 2017 01 31
(441) 2016 10 10
(732) APOTEX EUROPE B.V., Leiden, NL.
(540) Osłonka Derma Plus
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy diety.
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(111) 295350
(220) 2016 08 22
(210) 460548
(151) 2017 01 31
(441) 2016 10 10
(732) APOTEX EUROPE B.V., Leiden, NL.
(540) FINDARTS PLUS
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy diety.
(111) 295351
(220) 2016 08 22
(210) 460549
(151) 2017 02 03
(441) 2016 10 10
(732) APOTEX EUROPE B.V., Leiden, NL.
(540) TamiSterid J
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy diety.
(111) 295352
(220) 2016 08 22
(210) 460550
(151) 2017 02 03
(441) 2016 10 10
(732) APOTEX EUROPE B.V., Leiden, NL.
(540) APODUTA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy diety.
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(540)

Kolor znaku: niebieski, szary, czarny
(531) 02.09.04, 26.01.01, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, higiena i troska o urodę istot ludzkich lub zwierząt, usługi dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
(111) 295358
(220) 2016 08 22
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) WISZNIEWSKI ROMAN, Zielona Góra, PL.
(540) tec SERVICE
(540)

(210) 460562

(111) 295353
(220) 2016 08 22
(210) 460551
(151) 2017 02 03
(441) 2016 10 10
(732) APOTEX EUROPE B.V., Leiden, NL.
(540) ApoMemo
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy diety.
(111) 295354
(220) 2016 08 22
(210) 460557
(151) 2017 02 03
(441) 2016 10 10
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA,
Wysokie Mazowieckie, PL.
(540) MOJA BĘDZIESZ NA ZAWSZE MLEKOVITA
(510), (511) 29 mleko, śmietana, jogurt, kefir, napoje i koktajle mleczne, masło, produkty mleczarskie, sery, 35 badania rynku, badania
opinii publicznej, badania marketingowe, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej, opinie sondaże, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, wydawanie
materiałów reklamowych, działalność reklamowa i ogłoszeniowa,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych, takich jak: ulotki, broszury, billboardy, foldery, plakaty, afisze, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
oraz z wykorzystaniem Internetu wyrobów przemysłu spożywczego,
usługi agencji importowo-eksportowej.
(111) 295355
(220) 2016 08 22
(210) 460558
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW
SPOŁEM, Warszawa, PL.
(540) EKO produkt PODEJMIJ EKO DECYZJĘ
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(551) wspólny znak towarowy
(111) 295356
(220) 2016 08 22
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) CHRANIUK ROMAN, Poznań, PL.
(540) Rio de Mojito
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.

(210) 460560

(111) 295357
(220) 2016 08 22
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) WISZNIEWSKI ROMAN, Zielona Góra, PL.
(540) Optopharmatec

(210) 460561

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza i usługi badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, 45 usługi prawne.
(111) 295359
(220) 2016 08 22
(210) 460566
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Różewo, PL.
(540) Vitalpak
(540)

Kolor znaku: szary, jasnozielony
(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, nawozy
sztuczne, adiuwanty nieprzeznaczone do celów medycznych lub weterynaryjnych, 5 środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze,
dezynsekcyjne.
(111) 295360
(220) 2016 08 22
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) POLMEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, PL.
(540) polmedic
(540)

(210) 460572

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.13.04, 24.13.14
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów medycznych, w tym ortopedycznych prowadzona w wyspecjalizowanych
hurtowniach i sklepach, 36 wynajmowanie i zarządzanie majątkiem
nieruchomym własnym lub dzierżawionym, 44 usługi medyczne
świadczone przez lekarzy i placówki-lecznice i kliniki wszystkich
specjalności medycznych i stomatologicznych, szpitalnictwo w zakresie ogólnym i specjalistycznym, ratownictwo medyczne, działalność fizjoterapeutyczna i fizykoterapeutyczna, medyczna opieka
pielęgniarek i położnych, opieka i pomoc zdrowotna, paramedyczna
wspomagająca leczenie, związana z profilaktyką i ochroną zdrowia,
diagnostyczna i analityczna prowadzona przez samodzielne labora-
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toria medyczne, usługi placówek rehabilitacji i rekonwalescencji chorych, wypożyczanie sprzętu i urządzeń potrzebnych w działalności
medycznej różnych specjalności.

(111) 295361
(220) 2016 08 23
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) ARGO SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) HANAMI
(540)

(210) 460584

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 26.04.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 folia, folia spożywcza, folie do pakowania artykułów
żywnościowych, folie z polipropylenu do pakowania, folie z tworzyw
sztucznych do pakowania żywności, do użytku w gospodarstwie
domowym, 17 folie laminacyjne do nakładania na podłoża, folie
laminowane do nakładania na podłoże, folie z tworzyw sztucznych
stosowane w laminowaniu papieru, folie izolacyjne, folie polipropylenowe inne niż do zawijania lub pakowania, folie do laminowania
(aktywowane cieplnie) z nadrukiem, 40 laminowanie, impregnowanie wodoodporne materiałów, introligatorstwo.
(111) 295362
(220) 2016 08 23
(210) 460590
(151) 2017 02 20
(441) 2016 10 24
(732) FURNIKO FABRYKA MEBLI BIUROWYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin, PL.
(540) FURNIKO-EXPECT MORE
(510), (511) 20 meble, meble biurowe, biurka proste, biurka narożne,
krzesła, regały, szafy, szafki z przegródkami, stoły, stoły konferencyjne, stoliki okrągłe i eliptyczne stałe i przesuwne na kółkach, stoliki
pod komputery, półki zawieszane, ścianki wolnostojące z zawieszanymi półkami, elementy mebli: łączniki biurek, dostawki do biurek,
drzwi meblowe, ścianki działowe, półki, szuflady, blaty stołów, panele osłonowe biurek, blendy frontowe biurek, osprzęt niemetalowy
do mebli, dekoracje przestawne, 35 prowadzenie sklepu lub/i hurtowni z meblami.
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śników reklamowych, reklamy radiowe reklamy telewizyjne, analizy
rynku, badania rynku, promocja sprzedaży dla osób trzecich.

(111) 295364
(220) 2016 08 23
(210) 460601
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) ICAN SMART LEARNING
(510), (511) 9 audiowizualne urządzenia do celów dydaktycznych,
urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, dyski kompaktowe (audio-wideo), dyski kompaktowe (CD-ROM-y), publikacje elektroniczne (moduły ładowalne), wszystkie powyższe z przeznaczeniem
dla managerów lub przedsiębiorców, 16 albumy, atlasy, afisze broszury, czasopisma (periodyki), formularze (blankiety, druki), książki, materiały do nauczania, materiały szkoleniowe i instruktażowe, podręczniki, poradniki, plakaty, plansze, publikacje, wydawnictwa periodyczne,
aperiodyczne i akcydensowe, wkładki do wydawnictw oraz inne materiały drukowane prezentujące w dowolnym układzie informacje
wybrane według dowolnie ustalonych kryteriów, wszystkie powyższe
z przeznaczeniem dla managerów lub przedsiębiorców, 41 nauczanie,
kształcenie, doradztwo zawodowe (porady w zakresie edukacji lub
kształcenia), nauczanie, instruktaże, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, konferencje (organizowanie i obsługa), organizacja i prowadzenie dydaktyki i nauczania-także drogą elektroniczną (e-learning), publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków,
publikowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), teksty (pisanie)
inne niż reklamowe, teksty (publikowanie), udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych,
zawodowe (poradnictwo), porady w zakresie edukacji lub kształcenia,
zjazdy (organizowanie i obsługa), wszystkie wyżej wymienione usługi
świadczone w związku z organizowaniem szkoleń w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.
(111) 295365
(220) 2016 08 23
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) OLIPRA MACIEJ, Warszawa, PL.
(540) global SHOPPER MARKETING
(540)

(210) 460606

(111) 295363
(220) 2016 08 23
(210) 460595
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) SOSNOWSKA JOANNA MEDISON MEDIA, Płońsk, PL.
(540) medison media media digital solutions
(540)

Kolor znaku: niebieski, granatowy, ciemnoszary, jasnoszary
(531) 24.15.21, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, badania marketingowe, badania rynku, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, prezentowanie w mediach produktów
dla handlu detalicznego, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych próbek druków, prospektów, broszur, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe wyceny,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, analiza kosztów, marketing, uaktualnianie
materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, obróbka tekstów, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, doradztwo handlowe, usługi porównania
cen, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, agencje public
relations, publikowanie tekstów sponsorowanych reklama radiowa,
reklama, audyt, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów. wynajmowanie no-

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.07
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
41 organizowanie konferencji, wystaw, konkursów, 42 usługi projektowania.
(111) 295366
(220) 2016 08 23
(210) 460611
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) DUCZKOWSKI PIOTR, JASTRZĘBSKI GRZEGORZ, FERENC
BARTOSZ FRANKHAUER SPÓŁKA CYWILNA, Perzów, PL.
(540) MDC
(510), (511) 20 meble, łóżka, materace, szafy, krzesła, fotele, stoły,
kanapy, tapczany, poduszki, pościel, stelaże, zagłówki, 24 bielizna
pościelowa i koce, kołdry, pokrowce i narzuty na meble, narzuty
na łóżka, pokrowce na materace, pokrowce na poduszki, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej mebli w sklepach i salonach, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi marketingowe, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu .
(111) 295367
(151) 2017 01 25

(220) 2016 08 23
(441) 2016 10 10

(210) 460613
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(732) KACZOROWSKA AGNIESZKA, Warszawa, PL.
(540) Danceworld BY AGNIESZKA KACZOROWSKA
(540)

(540)

Kolor znaku: czarny, fioletowy, czerwony
(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 41 nauka tańca, etiudy taneczno-aktorskie, prowadzenie
i organizowanie warsztatów tanecznych,obozów sportowych, zajęć
fitness.
(111) 295368
(220) 2016 08 23
(210) 460619
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) ROBOD SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) EXPERT
(510), (511) 9 odzież ochronna chroniąca przed urazami, rękawice
chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi, 25 odzież robocza
zakładana na ubrania, odzież ocieplana, okrycia wierzchnie a mianowicie kurtki, bluzy, koszule, koszulki, ogrodniczki, spodnie do pasa,
paski do spodni, narzutki, bezrękawniki, rękawice, skarpety, ocieplacze, czapki, odzież robocza chroniąca przed złymi warunkami atmosferycznymi, a mianowicie chłodem, zimnem, deszczem, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy
wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach, sklepach i na stronie
internetowej wyspecjalizowanej w sprzedaży odzieży ochronnej
o podwyższonej widzialności, odzieży odblaskowej do zapobiegania
wypadkom, odzieży ochronnej o podwyższonej widzialności chroniącej przed urazami oraz przed złymi warunkami atmosferycznymi,
a mianowicie chłodem, zimnem, deszczem, okryć wierzchnich a mianowicie kurtek, odzieży odblaskowej, bluz, ogrodniczek, spodni
do pasa, narzutek, bezrękawników, rękawic, skarpet, ocieplaczy, czapek-wszystkich wyżej wymienionych-o podwyższonej widzialności,
dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów
odzieżowych .
(111) 295369
(220) 2016 08 23
(210) 460626
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) MOTO
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży samochodów.
(111) 295370
(220) 2016 08 23
(210) 460632
(151) 2017 01 30
(441) 2016 10 10
(732) GOLD FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, PL.
(540) GOLD
NIERUCHOMOŚCI
DORADCY
RYNKU
MIESZKANIOWEGO
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
(111) 295371
(220) 2016 08 23
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) T3 ATELIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) T3 INWEST
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Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 20 meble, meble metalowe, zagłówki, kartoteki będące meblami, meble łączone, meble stołówkowe, kredensy, skrzynie,
szafki, meble skórzane, pulpity będące meblami, stoły, meble komputerowe, narożniki będące meblami, siedzenia, meble wielofunkcyjne, meble tapicerowane, ławy, komody, półki meblowe, meble
drewniane, meble biurowe, szafy, regały, stanowiska pracy będące
meblami, półki ścienne, meble do siedzenia, wysokie stołki, stojaki
obrotowe, półki niemetalowe, meble biurowe metalowe, metalowe
przesłony będące meblami, ruchome podstawy będące meblami,
blaty kuchenne, półki prefabrykowane, meble do przechowywania,
szafki metalowe, sprzęt biurowy będący meblami, meble do wnętrz,
regały drewniane, półki wiszące będące meblami, meble kuchenne
na wymiar, komputerowe stanowiska pracy będące meblami, meble
z tworzyw sztucznych, meble wykonane ze stali, ścianki działowe
do biur, drewniane półki i stojaki będące meblami, meble wykonane ze stalowych rurek, szafki na cokole do przechowywania, meble
wykonane z tworzyw sztucznych, fotele z regulowanym oparciem
i podparciem dla nóg, 42 projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie wnętrz komercyjnych, projektowanie wnętrz budynków,
projektowanie wystroju wnętrz sklepów, planowanie przestrzenne
wnętrz, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie doboru zasłon jako projektowanie wnętrz, doradztwo związane z wyborem tkanin dekoracyjnych jako projektowanie
wnętrz, doradztwo w zakresie doboru pokrowców na meble jako
projektowanie wnętrz.
(111) 295372
(220) 2016 08 24
(210) 460645
(151) 2017 02 03
(441) 2016 10 10
(732) BODETKO ALEKSANDRA POLBRAM SERWIS, Łódź, PL.
(540) POLTAU
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 07.11.25, 07.11.99, 07.03.01, 07.03.03, 07.03.13, 07.03.20,
07.03.25, 07.03.99, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 6 bramy metalowe, bramy metalowe garażowe, bramy
metalowe przemysłowe, drzwi metalowe garażowe, bramki obrotowe nieautomatyczne [metalowe], bramki wejściowe kołowrotowe,
drzwi (bramy) żaluzjowe metalowe, metalowe drzwi zwijane, metalowe drzwi przeciwpożarowe, 19 bramy niemetalowe, niemetalowe
bramy garażowe, niemetalowe bramy przemysłowe, niemetalowe
drzwi garażowe, bramki wejściowe kołowrotowe niemetalowe, bramy roletowe niemetalowe, niemetalowe drzwi przeciwpożarowe,
37 usługi montażu, naprawy i konserwacji bram garażowych i przemysłowych.
(111) 295373
(220) 2016 08 24
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) SZKLARSKI JAKUB, Inowrocław, PL.
(540) C13
(540)

(210) 460643
Kolor znaku: złoty, biały, czarny
(531) 29.01.13, 24.01.15, 24.09.02

(210) 460646
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(510), (511) 16 plakaty reklamowe, afisze, plakaty, kalendarze, zeszyty, fotografie, ulotki, nalepki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
odzież damska, odzież męska, bluzy sportowe, bluzy dresowe, bluzki
z krótkimi rękawami, bluzki, chusty [odzież], męskie apaszki, czapki
i czapeczki sportowe, czapki z daszkiem, koszule sportowe, T-shirty
z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, koszulki bez rękawów, koszulki z krótkim rękawem, kurtki, kurtki dresowe, kurtki sportowe, paski, spodnie, spodnie dresowe, krótkie spodnie, spodenki, 35 usługi
prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: plakaty reklamowe, afisze, plakaty, kalendarze, zeszyty, fotografie, ulotki, nalepki, odzież, obuwie,
nakrycia głowy, odzież damska, odzież męska, bluzy sportowe, bluzy
dresowe, bluzki z krótkimi rękawami, bluzki, chusty [odzież], męskie
apaszki, czapki i czapeczki sportowe, czapki z daszkiem, koszule
sportowe, T-shirty z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, koszulki bez rękawów, koszulki z krótkim rękawem, kurtki, kurtki dresowe,
kurtki sportowe, paski, spodnie, spodnie dresowe, krótkie spodnie,
spodenki.

(111) 295374
(220) 2016 08 24
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) RUTKIEWICZ ŁUKASZ, Brzoza, PL.
(540) MobilnySerwisant
(540)

(210) 460649

Kolor znaku: ciemnoniebieski, pomarańczowy
(531) 14.07.09, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 komputerowe zarządzanie plikami, komputerowe
przetwarzanie danych, systematyzacja danych poprzez tworzenie
komputerowych bazach danych, zarządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, zestawianie danych w komputerowych bazach
danych, usługi komputerowego przetwarzania informacji z zakresu
działalności gospodarczej, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu.
(111) 295375
(220) 2016 08 24
(210) 460650
(151) 2017 02 14
(441) 2016 10 24
(732) RUTKIEWICZ ŁUKASZ, Brzoza, PL.
(540) eppeo
(510), (511) 17 tworzywa sztuczne półprzetworzone, wytłaczane
tworzywa sztuczne [półprodukty], tworzywa sztuczne formowane
wtryskowo, materiały izolacyjne z tworzywa sztucznego, tworzywa
sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, tworzywa
sztuczne w formie arkuszy, folii, bloków, prętów i rurek.
(111) 295376
(220) 2016 08 24
(210) 460651
(151) 2017 02 03
(441) 2016 10 10
(732) CZAJKOWSKA ALDONA, CZAJKOWSKI RAFAŁ DERMODENT
CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA CYWILNA, Osielsko, PL.
(540) DermoDent
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 05.03.01, 05.03.06, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 badania kliniczne, 44 stomatologia, usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne, stomatologia z sedacją, stomatologia kosmetyczna, doradztwo związane ze stomatologią, usługi
kliniki dentystycznej, usługi ortodontyczne, periodontologia, endodoncja, protetyka, usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry,
doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, dermatologia i wene-
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rologia, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, oferowanie
terapii laserowej do leczenia chorób, usługi w zakresie medycyny estetycznej, usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, laserowe
usuwanie żylaków, usuwanie laserowe pajączków naczyniowych, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, elektroliza kosmetyczna, analiza
kosmetyczna, usuwanie cellulitu z ciała, zabiegi kosmetyczne dla ciała, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych,
usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, opieka medyczna
i zdrowotna.

(111) 295377
(220) 2016 08 24
(210) 460665
(151) 2017 02 03
(441) 2016 10 10
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, PL.
(540) Cetnik
(510), (511) 5 herbicydy.
(111) 295378
(220) 2016 08 24
(210) 460666
(151) 2017 01 30
(441) 2016 10 10
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, PL.
(540) Wektor
(510), (511) 5 fungicydy.
(111) 295379
(220) 2016 08 24
(210) 460667
(151) 2017 01 30
(441) 2016 10 10
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, PL.
(540) Atropos
(510), (511) 5 fungicydy.
(111) 295380
(220) 2016 08 24
(210) 460668
(151) 2017 01 30
(441) 2016 10 10
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, PL.
(540) Rassel
(510), (511) 5 herbicydy.
(111) 295381
(220) 2016 08 24
(210) 460669
(151) 2017 01 30
(441) 2016 10 10
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, PL.
(540) Defro
(510), (511) 5 herbicydy.
(111) 295382
(220) 2016 08 24
(210) 460670
(151) 2017 01 30
(441) 2016 10 10
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, PL.
(540) Cezaro
(510), (511) 5 fungicydy.
(111) 295383
(220) 2016 08 24
(210) 460672
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) żak
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 09.07.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 płyty fonograficzne, kasety video, magnetyczne
i optyczne nośniki informacji, 16 książki, czasopisma, kalendarze,
publikacje drukowane, plansze szkolne nie zawarte w innej klasie,
artykuły biurowe, artykuły szkolne nie zawarte w innej klasie, 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
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darczej, badania dotyczące uruchamiania i prowadzenia działalności
gospodarczej, ekspertyzy i wycena działalności gospodarczej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich artykułów biurowych i szkolnych,
książek, płyt, kaset i materiałów na nośnikach multimedialnych, produktów farmaceutycznych i weterynaryjnych, środków sanitarnych,
substancji dietetycznych dla celów leczniczych i materiałów opatrunkowych pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w sklepach z tymi artykułami (z wyłączeniem transportu)-świadczone także za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji elektronicznej, usługi reklamy, usługi w dziedzinie reklamy
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi w zakresie uaktualniania materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, analizy rynkowe, badania marketingowe,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, impresariat w działalności artystycznej, pomoc przedsiębiorstwom w działalności gospodarczej, publikowanie tekstów sponsorowanych, wynajmowanie
nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
41 usługi edukacyjne, usługi w zakresie nauki, rozrywki i zawodów
sportowych, usługi edukacyjne przy użyciu urządzeń elektronicznych i technologii teleinformatycznych, usługi w zakresie: tworzenia
i obróbki cyfrowej obrazów, pisania scenariuszy, elektronicznej publikacji książek i periodyków, usługi projektowania inne niż do celów
reklamowych, porady w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi
w zakresie organizowania i prowadzenia szkół o różnych poziomach
nauczania: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów,
szkół technicznych, policealnych, wyższych, szkół nauki języków obcych, kursów i szkoleń zawodowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi wydawnicze w tym obejmujące
rozpowszechnianie, obrót, utrwalanie i zwielokrotnianie techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową egzemplarzy utworów literackich, muzycznych, plastycznych,
fotograficznych i kartograficznych, 43 usługi prowadzenia internatów, 44 usługi w zakresie prowadzenia domów dla rekonwalescentów i domów starców, usługi w zakresie fizjoterapii, fizykoterapii i odnowy biologicznej, usługi w zakresie prowadzenia prywatnych klinik
medycznych, salonów fryzjerskich, salonów piękności i sanatoriów,
porady w zakresie farmakologii.

(111) 295384
(220) 2016 08 24
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) OSTAPIUK ŁUKASZ, Długa Kościelna, PL.
(540) ARTIMAS
(540)

(210) 460673

Kolor znaku: granatowy, biały, zielony
(531) 29.01.13, 01.05.01, 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, 36 agencja celna, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 39 transport
samochodowy, kolejowy, morski, promowy, rzeczny, załadunek
towarów, spedycja, magazynowanie towarów, usługi kurierskie
w zakresie dostarczania przesyłek listowych i towarów, pośrednictwo transportowe, fracht, logistyka w zakresie transportu, wynajmowanie magazynów, przewóz towarów, pakowanie i składowanie
towarów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie,
dostarczanie paczek, logistyka transportu, rezerwacja transportu,
wypożyczanie samochodów.
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(111) 295386
(220) 2016 08 24
(210) 460680
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) AMR GROUP ROBERT MIZIA SPÓŁKA JAWNA, Wrocław, PL.
(540) PRIMEX PELLETS
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 4 pellet drzewny.
(111) 295387
(220) 2016 08 24
(210) 460684
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) KANIA IRENA FIRMA HANDLOWA, Częstochowa, PL.
(540) TEART
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, żółty, czerwony, jasnoniebieski,
niebieski, różowy
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 herbata, napoje na bazie herbaty.
(111) 295388
(220) 2016 08 24
(210) 460692
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) PRINTEX K.BORKOWSKI, K.MIROWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Marki, PL.
(540) printEX
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 2 tonery, tusze drukarskie, 35 zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów takich jak tonery, tusze drukarskie, bębny,
drukarki, drukarki 3D, urządzenia do kopiowania, maszyny zszywające, niszczarki, papier do drukarek, przenośne drukarki etykiet, pozwalające potencjalnemu odbiorcy wygodnie zapoznawać się z ofertą oraz kupować te towary w sklepie, z katalogu różnych artykułów,
na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji, skup tonerów, 37 regeneracja i napełnianie tuszów, konserwacja i naprawa
drukarek, urządzeń do kopiowania, urządzeń biurowych.

(111) 295385
(220) 2016 08 24
(210) 460679
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) AMR GROUP ROBERT MIZIA SPÓŁKA JAWNA, Wrocław, PL.
(540) Mustang Pellets
(540)

(111) 295389
(220) 2016 08 24
(210) 460695
(151) 2017 02 03
(441) 2016 10 10
(732) VRE3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) VRE Value Real Estate
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 4 pellet drzewny.

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08
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(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, wycena finansowa w zakresie ubezpieczenia, bankowości, nieruchomości, 37 budownictwo przemysłowe.

(111) 295390
(220) 2016 08 24
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) HMS Bergbau AG, Berlin, DE.
(540) HMS Silesian Coal S.A. coal illuminates life
(540)

(210) 460697

Kolor znaku: biały, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.03.01, 26.03.16, 26.05.18, 14.07.03
(510), (511) 4 paliwa, pellet drzewny, brykiety, paliwa kopalne, paliwa płynne, węgiel, 37 roboty wydobywcze [górnictwo], usługi instalacyjne w zakresie robót wydobywczych, usługi konsultacyjne w zakresie robót wydobywczych.
(111) 295391
(220) 2016 08 24
(210) 460699
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) T-HOUSE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki, PL.
(540) T T-HOUSE POLAND
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 26.15.01, 27.01.01, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 agencje importu i eksportu towarów, administracja
biznesowa w zakresie transportu i dostaw, administrowanie działalnością gospodarczą, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa,
reklama związana z transportem i dostawą, usługi administrowania
działalnością gospodarczą w dziedzinie transportu, usługi agencji importowo-eksportowych, doradztwo w zakresie organizacji
i zarządzania przedsiębiorstwami, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, usługi doradcze związane
z transakcjami handlowymi, usługi zarządzania łańcuchem dostaw,
telemarketing, usługi przetwarzania danych w dziedzinie transportu, usługi reklamowe związane z przemysłem transportowym, zarządzanie biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, zarządzanie
flota pojazdów (dla osób trzecich), zarządzanie flotą transportową
(dla osób trzecich), 36 usługi agencji celnych, pośrednictwo celne,
39 dostarczanie ładunków drogą lądową, dostarczanie ładunków
drogą powietrzną, dostarczanie towarów, transport towarów drogą morską, lądową, powietrzną, dzierżawa palet do transportu lub
składowania towarów, dzierżawa samochodów ciężarowych, przewóz towarów, pośrednictwo frachtowe, informacja o składowaniu,
magazynowaniu, transporcie, logistyka transportu, magazynowanie,
składowanie, magazynowanie celne, ładunków, ładunku przed transportem, obsługa ładunków i usługi frachtowe, odbieranie ładunku,
towarów, odbiór, transport i dostawa towarów, organizacja transportu ładunków, towarów, organizowanie transportu powietrznego, lądowego, morskiego, organizowanie rozładunku towarów, pakowanie towarów, produktów, przechowywanie ładunku, przewóz
samochodami ciężarowymi, składowanie towarów w transporcie,
spedycja ładunków drogą morską, lądową, powietrzną, transport
i składowanie towarów, transport ładunków drogą lądową, powietrzną, wodną, usługi agencji spedycyjnej, usługi agencji transportowej
w zakresie organizowania transportu towarów, usługi doradcze
w zakresie dystrybucji, magazynowania towarów, usługi doradcze
związane z transportem towarów, usługi frachtu lądowego, usługi
pośrednictwa transportowego, usługi w zakresie spedycji towarów,
usługi w zakresie transportu towarów, wynajem pojazdów transportowych, przechowywanie towarów pod zamknięciem celnym.
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(111) 295392
(220) 2016 08 24
(210) 460700
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) T-HOUSE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki, PL.
(540) T T-HOUSE POLAND
(540)

(531) 01.05.02, 26.15.01, 27.05.01, 27.05.01
(510), (511) 35 agencje importu i eksportu towarów, administracja
biznesowa w zakresie transportu i dostaw, administrowanie działalnością gospodarczą, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa,
reklama związana z transportem i dostawą, usługi administrowania
działalnością gospodarczą w dziedzinie transportu, usługi agencji importowo-eksportowych, doradztwo w zakresie organizacji
i zarządzania przedsiębiorstwami, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, usługi doradcze związane
z transakcjami handlowymi, usługi zarządzania łańcuchem dostaw,
telemarketing, usługi przetwarzania danych w dziedzinie transportu, usługi reklamowe związane z przemysłem transportowym, zarządzanie biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, zarządzanie
flotą pojazdów (dla osób trzecich), zarządzanie flotą transportową
(dla osób trzecich), 36 usługi agencji celnych, pośrednictwo celne,
39 dostarczanie ładunków drogą lądową, dostarczanie ładunków
drogą powietrzną, dostarczanie towarów, transport towarów drogą morską, lądową, powietrzną, dzierżawa palet do transportu lub
składowania towarów, dzierżawa samochodów ciężarowych, przewóz towarów, pośrednictwo frachtowe, informacja o składowaniu,
magazynowaniu, transporcie, logistyka transportu, magazynowanie,
składowanie, magazynowanie celne, ładunków, ładunku przed transportem, obsługa ładunków i usługi frachtowe, odbieranie ładunku,
towarów, odbiór, transport i dostawa towarów, organizacja transportu ładunków, towarów, organizowanie transportu powietrznego, lądowego, morskiego, organizowanie rozładunku towarów, pakowanie towarów, produktów, przechowywanie ładunku, przewóz
samochodami ciężarowymi, składowanie towarów w transporcie,
spedycja ładunków drogą morską, lądową, powietrzną, transport
i składowanie towarów, transport ładunków drogą lądową, powietrzną, wodną, usługi agencji spedycyjnej, usługi agencji transportowej
w zakresie organizowania transportu towarów, usługi doradcze
w zakresie dystrybucji, magazynowania towarów, usługi doradcze
związane z transportem towarów, usługi frachtu lądowego, usługi
pośrednictwa transportowego, usługi w zakresie spedycji towarów,
usługi w zakresie transportu towarów, wynajem pojazdów transportowych, przechowywanie towarów pod zamknięciem celnym.
(111) 295393
(220) 2016 08 24
(210) 460703
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) Novartis AG, Basel, CH.
(540) VIBIXOR
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 295394
(220) 2016 08 25
(210) 460705
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) WILLISCH KRYSTYNA KRYSMAR Z.P.H. ART SPOŻ,
Wągrowiec, PL.
(540) Willisch Kochaj Lody, Kochaj Siebie.
(540)

Kolor znaku: biały, jasnoniebieski
(531) 08.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, lody z owocami, sorbety [lody],
lody wielosmakowe, lody mleczne, desery lodowe, 35 usługi prowa-
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dzenia sklepu i/lub hurtowni oraz usługi w zakresie gromadzenia
w celu sprzedaży następujących towarów: lody, lody spożywcze,
lody z owocami, sorbety [lody], lody wielosmakowe, lody mleczne,
desery lodowe, 43 lodziarnie, kawiarnie.

(111) 295395
(220) 2016 08 25
(210) 460715
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) FUTURE DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, PL.
(540) PARK TRAMPOLIN
(510), (511) 25 odzież codzienna, odzież sportowa, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, obuwie sportowe, daszki, opaski na głowę,
bandany na szyję, berety, kaszkiety, fezy, skórzane nakrycia głowy,
szlafmyce, majtki, szorty, koszule, czapki sportowe, koszulki z krótkim rękawem, pulowery, swetry, bluzy sportowe, spodnie dresowe,
bielizna osobista, długie luźne stroje, spódnice, kurtki, skarpetki, rękawiczki, paski, wyroby pończosznicze, kamizelki, szaliki, koszulki bez
rękawów, koszulki polo, swetry rozpinane, dżinsy, wiatrówki, blezery,
kurtki, botki, odzież futrzana, odzież skórzana, odzież wieczorowa,
odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla mężczyzn, obuwie
codzienne, obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn, czapki [nakrycia
głowy], 28 sprzęt sportowy, artykuły sportowe nieujęte w innych klasach, sprzęt do treningów sportowych, gry sportowe, piłki sportowe,
artykuły gimnastyczne i sportowe, torby specjalnie przystosowane
do sprzętu sportowego, zabawkowy sprzęt sportowy.
(111) 295396
(220) 2016 08 25
(210) 460717
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) BGP PRODUCTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DUSPAGAS
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne do leczenia zaburzeń żołądkowo-jelitowych.
(111) 295397
(220) 2016 08 25
(210) 460718
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) BGP PRODUCTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DUSPAFAST
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne do leczenia zaburzeń żołądkowo-jelitowych.
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(540)

Kolor znaku: złoty, brązowy, beżowy
(531) 11.03.03, 08.05.03, 05.13.25, 26.01.02, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 43 restauracje.
(111) 295400
(220) 2016 08 25
(210) 460721
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) TELO
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 8 sztućce.
(111) 295401
(220) 2016 08 25
(210) 460722
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) ATELO
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 11 okapy wentylacyjne do kuchni, okapy pochłaniające.

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 10 obuwie ortopedyczne, obuwie ortopedyczne do ćwiczeń, obuwie profilaktyczne, ortopedyczne wkładki do obuwia, wkładki do obuwia do użytku ortopedycznego, ortopedyczne podeszwy
do obuwia, 25 odzież, odzież skórzana lub z imitacji skóry, obuwie męskie, damskie i młodzieżowe, obuwie dla dzieci, obuwie dla niemowląt, obuwie skórzane, obuwie tekstylne, obuwie z tworzyw sztucznych,
pantofle domowe, kapcie, kalosze, drewniaki, baletki, obuwie sportowe, obuwie gimnastyczne, wkładki do obuwia, spody obuwnicze,
cholewki obuwnicze, czapki, berety, skarpety, podkolanówki, rajstopy, ochraniacze bawełniane na stopy, rękawiczki tekstylne i wełniane,
35 usługi sprzedaży obuwia, odzieży, galanterii skórzanej, akcesoriów
do obuwia i zabawek, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów.

(111) 295402
(220) 2016 08 25
(210) 460724
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) BLUE ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Osiedle Marzeń
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania marketingowe, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów,
broszur], kolportaż próbek, marketing, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, public relations, reklama, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych [ulotki, broszury, prospekty, druki, próbki], reklama
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiałów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników
reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam
prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, telemarketing,
reklama telewizyjna, 41 komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, organizowanie konkursów w dziedzinie edukacji lub
rozrywki, nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie], organizowanie konkursów w dziedzinie edukacji lub rozrywki, organizowanie loterii, produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, radiowe programy rozrywkowe, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie
tekstów [innych niż teksty reklamowe], 45 zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 295399
(220) 2016 08 25
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) HAJNOSZ ANDRZEJ, Rzeszów, PL.
(540) ČESKÁ HOSPODA

(111) 295403
(220) 2016 08 25
(210) 460725
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) KAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok, PL.

(111) 295398
(220) 2016 08 25
(210) 460719
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) BARTEK SPÓŁKA AKCYJNA, Mińsk Mazowiecki, PL.
(540) BRTK
(540)

(210) 460720
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(732) XL-TAPE-INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(540) AMERICAN Series
(540)

Kolor znaku: zielony, jasnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 6 mosiężne złączki, łączniki, kolanka, trójniki, pierścienie,
podejścia do baterii, mufy, przedłużki, nyple, redukcje, zaślepki, tuleje zaciskowe do rur miedzianych, nakrętki do rur miedzianych, kolana gięte miedziane, płytki i śruby montażowe do podejścia do baterii, śrubunki mosiężne, filtry siatkowe mosiężne, metalowe zaciski
do rur, metalowe opaski zaciskowe do łączenia rur, metalowe przewody centralnego ogrzewania, metalowe przewody instalacyjne
rozgałęźne, metalowe przewody wodociągowe, rurowe przewody
metalowe, metalowe rury centralnego ogrzewania, żaden z wymienionych produktów nie jest przeznaczony do pokryć dachowych,
11 urządzenia, armatura, elementy i instalacje do rozprowadzania
wody pitnej, do centralnego ogrzewania wodą jak rury z tworzyw
sztucznych do centralnego ogrzewania i instalacji wodnych, mieszacze z zaworami, szafki podtynkowe i natynkowe do obwodów
grzejnych, osłonowe rury karbowane z uchwytami do mocowania,
grzejniki wodne, kotły centralnego ogrzewania, rozdzielacze, zawory mieszacze, odpowietrzniki, zawory i głowice termostatyczne,
zawory powrotne, zespolone, rozdzielające odcinające, żaden z wymienionych produktów nie jest przeznaczony do pokryć dachowych,
17 rury elastyczne niemetalowe, giętkie przewody niemetalowe, połączenia rurowe niemetalowe, osłony do rur niemetalowe plastikowe
kolanka i nasadki na podejścia do grzejników, plastikowe uchwyty
i spinki do mocowania rur, żaden z wymienionych produktów nie jest
przeznaczony do pokryć dachowych, 20 plastikowe haki do rur
z tworzyw sztucznych, zawory odcinające z tworzyw sztucznych,
żaden z wymienionych produktów nie jest przeznaczony do pokryć
dachowych.

(531) 01.01.02, 27.05.01
(510), (511) 16 akcesoria malarskie zawarte w tej klasie, pędzle, wałki
i rolki do malowania ścian oraz części do nich, wzorniki do malowania ścian, szczotki malarskie, folie ochronne z tworzyw sztucznych,
folie ochronne samoprzylepne, worki na śmieci, folie z tworzyw
sztucznych do owijania, taśmy malarskie, folie malarskie, kuwety malarskie plastikowe, zestawy wałków do malowania, zestawy do malowania, 17 kurtyny przeciw kurzowe z folii, folie z tworzyw sztucznych
przeznaczone dla budownictwa, uszczelki do okien, pianki uszczelniające, silikonowe preparaty uszczelniające, taśmy akustyczne, taśmy łączeniowe, taśmy samoprzylepne przeznaczone do oklejania,
taśmy do zabezpieczenia powierzchni, taśmy do maskowania, taśmy
do uszczelniania, taśmy do izolacji, taśmy dwustronne klejące, taśmy
przylepne do prac budowlanych, taśmy pakowe, zestawy taśm.
(111) 295407
(220) 2016 08 26
(210) 460744
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) DR. OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) mój Budyń
(540)

(111) 295404
(220) 2016 08 25
(210) 460733
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) sieć #1
(540)

(531) 24.17.25, 27.05.05, 27.07.01, 27.07.17
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne.
(111) 295405
(220) 2016 08 26
(151) 2017 02 17
(441) 2016 10 10
(732) INTER-LERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kłecko, PL.
(540) INTER-LERS
(540)

(210) 460741

(111) 295408
(220) 2016 08 26
(151) 2017 02 17
(441) 2016 10 10
(732) MIERZEJEWSKI ŁUKASZ, Międzyzdroje, PL.
(540) MUMU
(540)

Kolor znaku: zielony, granatowy
(531) 07.03.11, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 drewno budowlane, prefabrykowane konstrukcje
drewniane, budynki drewniane przenośne, 37 budowa budynków
inwentarskich, hal, wiat, magazynów, usługi dekarskie, montaż konstrukcji dachowych, nadzór budowlany, 42 projektowanie konstrukcji dachowych.
(111) 295406
(151) 2017 02 17

(220) 2016 08 26
(441) 2016 10 10

Kolor znaku: biały, jasnożółty, żółty, jasnozielony, zielony,
jasnobrązowy, brązowy, granatowy
(531) 02.09.01, 05.03.11, 05.03.14, 07.03.02, 08.07.15, 08.07.21,
09.01.09, 11.03.05, 11.03.10, 11.03.20, 12.01.01, 12.01.15, 26.04.02,
26.11.03, 26.11.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 30 desery w proszku, słodkie desery w proszku, budynie,
w tym budynie w proszku, puddingi, w tym puddingi w proszku.

(210) 460742

(210) 460745

Kolor znaku: czarny, różowy, biały, niebieski
(531) 08.07.01, 11.03.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 desery wykonane z produktów mlecznych, napoje
z produktów mlecznych, napoje mleczne zawierające owoce, koktajle mleczne, 43 koktajlbary, usługi koktajlbarów.
(111) 295409
(220) 2016 08 25
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) LAMEK LESŁAW P.H.U. ALEX, Łódź, PL.
(540) CRAZY FEET

(210) 460746
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(540)

Kolor znaku: fioletowy, jasnozielony, zielony, niebieski,
pomarańczowy, żółty, różowy
(531) 26.05.04, 26.07.25, 26.15.07, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.25, 29.01.15
(510), (511) 25 odzież, a mianowicie: skarpetki sportowe, skarpetki
przeciwpotne, skarpetki wełniane, skarpetki męskie, skarpetki dla
sportowców, skarpetki noszone jako kapcie, pończochy, rajstopy,
35 sprzedaż detaliczna skarpetek i pończoch, sprzedaż hurtowa skarpetek i pończoch.
(111) 295410
(220) 2016 08 25
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) ŁAWCZYŃSKI MAREK, Olsztyn, PL.
(540) adrenaline.pl
(540)

(210) 460749

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 26.03.01, 26.03.23, 26.03.99, 26.11.01, 26.11.09, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 18 torby sportowe, saszetki biodrowe, plecaki, worki
zawarte w tej klasie, za wyjątkiem wszystkich wymienionych towarów w odniesieniu do motocyklistów, 25 odzież sportowa, obuwie
sportowe, czapki, bielizna osobista, skarpety sportowe, za wyjątkiem wszystkich wymienionych towarów w odniesieniu do motocyklistów, czepki kąpielowe, rękawice do biegania, 28 ochraniacze
do uprawiania sportu, za wyjątkiem w odniesieniu do motocyklistów, piłki do gry, rękawice do piłki nożnej, 35 sprzedaż detaliczna,
hurtowa i przez Internet następujących towarów: toreb sportowych,
saszetek biodrowych, plecaków, worków, odzieży sportowej, obuwia
sportowego, czapek, bielizny osobistej, skarpet sportowych, ochraniaczy do uprawiania sportu, piłek do gry, rękawic do piłki nożnej, rękawic do biegania, za wyjątkiem wszystkich wymienionych towarów
w odniesieniu do motocyklistów.
(111) 295411
(220) 2013 03 29
(210) 412358
(151) 2017 03 10
(441) 2013 07 08
(732) PIWNICE WIN IMPORTOWANYCH VINFORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Producto de España TINTO SECO MONTAÑA ROJA VINO DE
ESPAÑA
(540)

(111) 295412
(220) 2016 08 26
(210) 460752
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) KUBIES BOGDAN, KOTYŃSKI ADAM, KUBIES MICHAŁ PARTA
SPÓŁKA CYWILNA, Choroszcz, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 18.01.16, 26.04.04, 26.04.16, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu i/lub hurtowni z maszynami budowlanymi i sprzętem budowlanym, 37 wynajem maszyn budowlanych i sprzętu budowlanego, naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, usługi budowlane.
(111) 295413
(220) 2016 08 26
(210) 460753
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 24
(732) SIEJKA RAFAŁ, WALCZUK JACEK FABRYKA SYPIALNI SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) mebloo
(540)

(531) 12.01.01, 12.01.10, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 20 meble, meble drewniane, meble tapicerowane, zestawy mebli, meble do wnętrz, stoły [meble], krzesła, 35 usługi
prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem
telekomunikacji następujących towarów: meble, meble drewniane,
meble tapicerowane, meble wypoczynkowe, zestawy mebli, meble
do wnętrz, meble sypialne, meble do siedzenia, stoły [meble], ławy
[meble], krzesła, narożniki [meble], sofy, fotele, pufy [meble], oprawy,
obudowy i osłony do oświetlenia, urządzenia oświetleniowe, lampy
oświetleniowe, 37 instalacja mebli, montaż mebli, naprawa mebli,
39 dostawa mebli, transport mebli, 42 usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych, doradztwo w zakresie dekoracji
wnętrz, doradztwo w zakresie projektowania wnętrz, projektowanie
mebli, udostępnianie strony internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji wnętrz, wzornictwo przemysłowe, usługi doradcze
w zakresie wzornictwa przemysłowego.
(111) 295414
(220) 2016 08 26
(210) 460756
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) SQUADRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) ANTRACYT PLUS
(510), (511) 13 działa artyleryjskie [armaty], balistyczne pociski,
urządzenia do celowania w broni palnej [inne niż lunety celownicze, celowniki do broni artyleryjskiej, inne niż teleskopowe, lawety
artyleryjskie, celownicze lusterka do karabinów i strzelb, trenażer
artyleryjski, 41 edukacja, kursy i szkolenia specjalistyczne, nauczanie korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie seminariów,
sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów w celach naukowych
i edukacyjnych, publikowanie tekstów inne niż reklamowe, doradztwo zawodowe [porady w zakresie edukacji lub kształcenia.
(111) 295415
(220) 2016 08 26
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) mKsięgowość
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoczerwony, beżowy, czarny, żółty,
złoty
(531) 24.09.01, 25.01.15, 25.01.18, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 wina.
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(210) 460760
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(510), (511) 35 doradztwo w zakresie księgowości, księgowość, doradztwo podatkowe, obsługa kadrowa, dobór i rekrutacja personelu,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 36 usługi bankowości
transakcyjnej dla różnych grup klientów i różnych produktów bankowych, usługi bankowości transakcyjnej w zakresie księgowości, usługi
bankowe i finansowe, usługi bankowe i finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu, mobilne usługi bankowe i finansowe.

(111) 295416
(220) 2016 08 26
(210) 460763
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) KRÜGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka, PL.
(540) viva sweet
(510), (511) 1 słodziki sztuczne (preparaty chemiczne), 5 dietetyczna
żywność i substancje do celów leczniczych i weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, 30 słodycze z dodatkiem słodzików
naturalnych i syntetycznych.
(111) 295417
(220) 2016 08 26
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) KRÜGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka, PL.
(540) sweet Time
(540)

(210) 460764

Kolor znaku: niebieski, czerwony, złoty, biały
(531) 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 słodziki sztuczne (preparaty chemiczne), 5 dietetyczna
żywność i substancje do celów leczniczych i weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, 30 słodycze z dodatkiem słodzików
naturalnych i syntetycznych.
(111) 295418
(220) 2016 08 26
(151) 2017 01 31
(441) 2016 10 10
(732) AGRIMILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MILKY FARM
(540)

(210) 460788

Kolor znaku: biały, zielony, czarny
(531) 03.04.02, 03.04.12, 26.01.15, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 żywność dla niemowląt, mleko w proszku dla niemowląt, żywność dietetyczna, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, 29 arachidowe masło, bita śmietana, czekoladowe masło, kokosowe masło,
mleko, produkty serowarskie, sery twarogowe, sery dojrzewające,
sery topione, serki homogenizowane, twarożki, śmietana, śmietana
kwaśna, napoje mleczne z przewagą mleka, produkty mleczne, kefiry,
masło, mleko, mleko skondensowane, maślanka, sery żółte, sery, enzymy mlekowe do celów spożywczych, jogurty, koktajle mleczne, margaryna, podpuszczka, serwatka, tłuszcze jadalne, zsiadłe mleko, żółtka
jajek, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, 30 aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, aromaty
do napojów inne niż olejki esencyjne, aromaty kawowe, batoniki zbożowe, biszkopty, brioszki, bułki, chałwa, cheesburgery, chipsy ryżowe,
chleb, ciasta, ciasta mączne, ciastka ryżowe, ciastka, wyroby cukiernicze, słodycze, ciasto w proszku, czekolada, napoje na bazie czekolady, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, enzymy do ciast, gałka
muszkatołowa, glukoza do celów kulinarnych, gofry, gotowe potrawy
oparte na kluskach, grysik kukurydziany, herbata, napoje na bazie

Nr 9/2017

herbaty, herbatniki, mąka z jęczmienia, mąka kukurydziana, mąka gorczycowa, mąka sojowa, mąka pszenna, mąka ziemniaczana do celów
spożywczych, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, lody spożywcze
z jogurtu naturalnego, kakao, napoje na bazie kakao, kanapki, kapary,
karmelki, kasza manna, kasza owsiana, kasze spożywcze, kawa, napoje na bazie kawy, kawa nienaturalna, kawa nie palona, keczup, kiełki
pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kleik spożywczy na bazie
mleka, kluski, krakersy, lukier do ciast, majonez, makarony, marcepan,
marynaty, mięsne sosy, miód, muesli, musy czekoladowe, deserowe,
owocowe, musztarda, naleśniki, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, nasiona z lnu do celów spożywczych dla
ludzi, produkty spożywcze na bazie owsa, paszteciki, pesto, pierniki,
pierożki ravioli, pizze, placki, płatki kukurydziane, owsiane, potrawy
na bazie mąki, pralinki, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przyprawy, puddingi, sago, sajgonki, sosy do sałatek, słodycze, słodziki naturalne, soda spożywcza, sosy do makaronu, sushi, syrop cukrowy, tako,
tapioka, tortille, zioła konserwowane, 31 algarobilla (pasza dla zwierząt), algi spożywcze dla ludzi lub zwierząt, artykuły jadalne do żucia
dla zwierząt, buraki, drożdże jako pasza dla zwierząt, preparaty zwiększające niesienie się drobiu, kasze dla drobiu, kiełki pszenicy jako pasza dla zwierząt, mączka dla zwierząt, mączka lniana, mączka rybna
na pasze dla zwierząt, mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt,
mąka z ryżu, napoje dla zwierząt domowych, nasiona w postaci ziaren,
odpady z gorzelni (pasza dla zwierząt), ości mątwy dla ptactwa, otręby
zbożowe owies, świeże owoce, papier ścierny dla zwierząt domowych,
wapno do paszy, pasza dla zwierząt tucznych, pasze, pasze dla bydła,
piasek aromatyczny dla zwierząt domowych, pokarm dla ptaków,
zwierząt, zwierząt domowych, produkty do hodowli zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren
zbóż jako pasza dla zwierząt, siano, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, słoma, sól dla bydła, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, ziarno do żywienia zwierząt, 35 badania marketingowe, badania
rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, prezentowanie produktów w mediach do celów sprzedaży detalicznej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
dystrybucja materiałów reklamowych (broszur, próbek, druków),
informacja o działalności gospodarczej, specjalistyczne doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, handlowe
wyceny, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych
i reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, pokazy towarów,
produkcja filmów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych,
reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, telewizyjne, zarobkowe
zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób
trzecich, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, zarobkowe zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi sprzedaży: produktów serowarskich, serów twarogowych, dojrzewających,
topionych, żółtych, serków homogenizowanych, twarożków śmietany,
napoi mlecznych z przewagą mleka, produktów mlecznych, kefirów,
masła, mleka, maślanki, 40 konserwowanie napojów i żywności, mrożenie żywności, wędzenie żywności, przekształcanie substancji organicznych.

(111) 295419
(220) 2016 08 26
(210) 460796
(151) 2017 02 06
(441) 2016 10 10
(732) BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Fit Hunter
(510), (511) 29 bakalie, chipsy owocowe, chrupki owocowe, dżemy,
galaretki owocowe, grzyby konserwowane, jogurt, kefir, koktajle
mleczne, kompoty owocowe, konserwy i marynaty warzywne, nadzienie bakaliowe, mak, marmolady, masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe, mieszanki bakaliowe, mieszanki owoców
suszonych, mrożone owoce, oliwki konserwowane, oliwa z oliwek,
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oleje jadalne, orzechy i migdały spreparowane, orzechy łuskane,
orzechy jadalne, orzechy laskowe preparowane, orzeszki arachidowe
preparowane, orzeszki arachidowe przetworzone, owoce suszone,
kandyzowane, lukrowane, konserwowane, marynowane, gotowane,
pestki słonecznika, preparowane orzechy pistacjowe, przeciery owocowe, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, przetwory
warzywne, rodzynki, sałatki owocowe, sałatki warzywne, skórki owocowe, suszone orzechy, warzywa konserwowane, suszone i gotowane, wiórki kokosowe, 30 batony muesli i batony na bazie płatków
zbożowych śniadaniowych, chipsy z produktów zbożowych, ciasta,
ciasteczka pełnoziarniste, cukierki, czekolada, galaretki owocowe,
mieszanki płatków zbóż i bakalii, mieszanki do ciast, muesli, płatki
zbożowe śniadaniowe, pieczywo z bakaliami, przekąski ryżowe,
przekąski zbożowe, przekąski wytwarzane z muesli, słodycze, słodycze zawierające owoce, wyroby cukiernicze, wysoko-proteinowe
batoniki zbożowe, 31 mieszanki owocowe świeże, migdały [owoce],
nieprzetworzone orzechy, orzechy kokosowe, orzechy w łupinach,
orzeszki arachidowe świeże, orzechy laskowe świeże, orzechy świeże, otręby zbożowe, pestki świeże, surowe orzechy, ziarna naturalne,
ziarna nieprzetworzone.

(111) 295420
(220) 2016 08 27
(210) 460797
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) WELMAX + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) CIRRUS
(540)

(531) 27.01.12, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 11 urządzenia do oczyszczania powietrza do celów domowych, filtry powietrza, filtry powietrza do użytku domowego,
elektrostatyczne filtry powietrza, oczyszczacze powietrza, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza, domowe oczyszczacze
powietrza.
(111) 295421
(220) 2016 08 29
(210) 460798
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) LASAK s.r.o., Praga, CZ.
(540) BIOCAM
(510), (511) 10 artykuły ortopedyczne takie jak implanty używane
w chirurgii stomatologicznej, ortopedii, neurologii i chirurgii twarzoczaszki w zastępowaniu tkanki kostnej.
(111) 295422
(220) 2016 08 29
(210) 460810
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) KALANDYK-BOGUSZ DOROTA,
Jakubowice Konińskie Kolonia, PL. ;
(540) TRAVELIN
(510), (511) 5 preparaty stosowane w chorobie lokomocyjnej.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 295423
(220) 2016 08 29
(210) 460821
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) ULGIX LAXI. ULGA W ZAPARCIACH BEZ REWOLUCJI.
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.
(111) 295424
(220) 2016 08 29
(210) 460822
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) ULGIX LAXI. PRZEWIDYWALNA ULGA W ZAPARCIACH BEZ
REWOLUCJI.
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.
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(111) 295425
(220) 2016 08 29
(210) 460827
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) BIAŁOSTOCKI OŚRODEK KULTURY, Białystok, PL.
(540) Fashionable East
(510), (511) 16 afisze, albumy, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma, fotografie, kalendarze, karty pocztowe, reprodukcje graficzne, 35 marketing, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama billboardowa,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie
materiału reklamowego, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, publikowanie tekstów sponsorowanych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, telemarketing,
zarządzanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich,
organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, organizowanie i obsługa wystaw w celach gospodarczych, handlowych, reklamowych, zarządzanie działalnością artystyczną, impresariat w działalności artystycznej, usługi
w zakresie obrotu dziełami sztuki, usługi sprzedaży detalicznej, internetowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią następujących grup towarów: wydawnictwa, gadżety reklamowe, 38 transfer
strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja satelitarna, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi
w zakresie rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych
i sportowych, emisja programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych i sieci telefonii komórkowej, usługi prowadzenia portali internetowych
w zakresie rozpowszechniania wiadomości i aktualności, prowadzenia forów, 41 edukacja i nauczanie, informacja o edukacji, wypożyczanie filmów kinowych: dystrybucja filmów, prezentacja filmów,
przygotowywanie napisów do filmów, obsługa studia filmowego,
fotoreportaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, rozrywka, publikowanie książek, nagrywanie filmów na taśmach
wideo, obsługa sal kinowych, organizowanie i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, koncertów, konferencji, kongresów, sympozjów,
zjazdów, konkursów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub
edukacji, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów innych niż reklamowych, kształcenie praktyczne, produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja mikrofilmów,
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, nauczanie
przedszkolne, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, wystawianie
spektakli, rezerwacja miejsc na spektakle, informacja o rozrywce, organizowanie widowisk, użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe,
wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci
plików MP3 ze stron WWW poprzez Internet, usługi związane z prezentacją dzieł sztuki, upowszechnianie sztuki poprzez organizowanie wystaw dzieł sztuki w tym malarstwa, rzeźby, rysunku, instalacji,
filmów i sztuki performance, organizowanie wernisaży, wypożyczanie dzieł sztuki dla wystaw muzealnych.
(111) 295426
(220) 2016 08 29
(210) 460844
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) PMPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra, PL.
(540) intelli HOOD
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, zielony
(531) 26.11.12, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny oraz urządzenia i przyrządy dla przemysłu celulozowo-papierniczego.

3108

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 295427
(220) 2016 08 30
(210) 460848
(151) 2017 01 31
(441) 2016 10 10
(732) MALESKA ZBIGNIEW ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY
DOKTORVOLT, Dobrodzień, PL.
(540) DOKTORVOLT
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 rozdzielacze energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia do obróbki za pomocą energii elektrycznej, urządzenia zabezpieczające,
ochronne i sygnalizacyjne, przewody elektryczne, izolowane przewody elektryczne, przewody elektryczne izolowane, kable i przewody elektryczne, przewody elektryczne w izolacji z plastiku, sterowniki
elektryczne, sterowniki programowalne, sterowniki oprogramowania, sterowniki elektroniczne, obwody sterownicze, tablice rozdzielcze, tablice rozdzielcze [elektryczność], dotykowe tablice rozdzielcze, tablice rozdzielcze [elektryczne], elektryczne tablice rozdzielcze,
szafy rozdzielcze [elektryczność], skrzynki rozdzielcze elektryczne,
pulpity rozdzielcze [elektryczność], skrzynki rozdzielcze zasilania,
elektryczne panele rozdzielcze do sieci elektrycznej, elektryczne
skrzynki sterownicze, elektroniczne obwody sterownicze, elektryczne urządzenia sterownicze, elektryczne pulpity sterownicze, tablice
sterownicze [elektryczność], przenośne gniazda wtykowe, elektryczne gniazda wtyczkowe, listwy zasilające z gniazdami przenośnymi,
zabezpieczenia przepięciowe, instalacja odgromowa, bezpieczniki
elektryczne, elektryczne bezpieczniki stykowe, aparatura i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, aparatura i urządzenia
do przełączania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, aparatura łączeniowa [elektryczna], maszyny do rozprowadzania energii elektrycznej, przełączniki prądu elektrycznego, ściemniacze, urządzenia do regulacji
energii elektrycznej, urządzenia do sterowania prądem elektrycznym, wyłączniki elektryczne [przełączniki], falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, fotowoltaiczne urządzenia
i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej
[elektrownie fotowoltaiczne], kolektory słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, komórki fotowoltaiczne, baterie słoneczne
do użytku domowego, baterie słoneczne do celów przemysłowych,
ogniwa słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, panele
słoneczne, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej,
przenośne panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej,
moduły fotowoltaiczne, moduły słoneczne, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, usługi w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu .
(111) 295428
(220) 2016 08 29
(210) 460850
(151) 2017 01 31
(441) 2016 10 10
(732) PMPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra, PL.
(540) intelli REEL
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny oraz urządzenia i przyrządy dla przemysłu celulozowego-papierniczego .
(111) 295429
(151) 2017 02 07

(220) 2016 08 29
(441) 2016 10 10

(210) 460852
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(732) PMPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra, PL.
(540) intelli YD
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, zielony
(531) 26.03.23, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny oraz urządzenia i przyrządy dla przemysłu celulozowo-papierniczego.
(111) 295430
(220) 2016 08 29
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) LATAŁA ŁUKASZ P.U.H. LADROB, Opole, PL.
(540) FORTIPRO
(540)

(210) 460853

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, antybiotyki, antyseptyki, środki bakteriobójcze, preparaty bakteriologiczne
do celów medycznych i weterynaryjnych, suplementy diety zawierające białko, białkowe suplementy dla zwierząt, preparaty biologiczne
do celów weterynaryjnych, biocydy, preparaty chemiczne do celów
weterynaryjnych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, enzymy do celów weterynaryjnych,
kultury mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych, kwasy do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, lecznicze
napary (nalewki), korzenie lekarskie, leki do celów weterynaryjnych,
leki pomocnicze (wspierające), preparaty z mikroelementami dla
ludzi i zwierząt, suplementy diety zawierające mleczko pszczele,
preparaty medyczne do odchudzania, tabletki wspomagające odchudzanie, odżywcze suplementy diety, preparaty diagnostyczne
do celów weterynaryjnych, suplementy diety zawierające propolis,
preparaty przeciwpasożytnicze, suplementy diety zawierające pyłek
pszczeli, suplementy diety dla zwierząt, szczepionki, środki przeciwko pasożytom przewodu pokarmowego, środki trawienne do celów
farmaceutycznych, uspokajające środki, preparaty witaminowe, leki
wzmacniające, 31 algarobilla (pasza dla zwierząt), artykuły jadalne
do żucia dla zwierząt, mączka rybna na pasze dla zwierząt, pokarm
dla ptaków, pokarm dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych,
produkty do hodowli zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt, produkty na ściółkę dla zwierząt.
(111) 295431
(220) 2016 08 30
(210) 460855
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 10
(732) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno, PL.
(540) POLIWAB
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, nasercowe preparaty farmaceutyczne, leki antyarytmiczne (na arytmię serca), środki na uspokojenie nerwów.
(111) 295432
(220) 2016 08 30
(210) 460856
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 10
(732) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno, PL.
(540) POLAMOKLAV
(510), (511) 5 leki stosowane przy zakażeniach, środki dezynfekcyjne
do celów higienicznych, antyseptyki, dietetyczna żywność do celów
medycznych .
(111) 295433
(220) 2016 08 30
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 10
(732) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno, PL.
(540) RIPIZOL

(210) 460857
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(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, antypsychotyczne preparaty farmaceutyczne, leki do leczenia chorób centralnego układu
nerwowego.

(111) 295434
(220) 2016 08 29
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) LEON WITAS SPÓŁKA JAWNA, Będzin, PL.
(540) M DMB
(540)
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(540) all about content
(540)

(210) 460862

(531) 20.05.13, 20.07.01, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, gzymsy metalowe, okucia stosowane w budownictwie, metalowe, kątowniki metalowe, profile i kształtowniki
metalowe, metalowe listwy wykończeniowe naroży zewnętrznych
i wewnętrznych ścian, metalowe listwy dylatacyjne, żaluzje metalowe, drzwi metalowe, metalowe systemy drzwi przesuwnych, metalowe płyty do drzwi, progi metalowe, futryny do drzwi metalowe,
odrzwia metalowe, metalowe okucia do okien i drzwi, ościeżnice
metalowe, metalowe prowadnice do drzwi przesuwnych, okna metalowe, metalowe rolki i prowadnice do okien i drzwi przesuwnych,
19 konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, profile
niemetalowe dla budownictwa, profile i kształtowniki z tworzyw
sztucznych i drewna, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, kształtowniki niemetalowe, listwy niemetalowe, niemetalowe listwy dekoracyjne, niemetalowe listwy dylatacyjne, niemetalowe listwy wykończeniowe naroży zewnętrznych i wewnętrznych
ścian, drzwi niemetalowe, niemetalowe systemy drzwi przesuwnych,
niemetalowe futryny drzwiowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe,
drzwiowe płyty niemetalowe, niemetalowe drzwi harmonijkowe,
nadproża niemetalowe, żaluzje niemelalowe, 37 instalowanie drzwi
i okien, futryn, kaset i okuć drzwiowych, instalowanie, naprawa i konserwacja systemów drzwi przesuwnych, usługi budowlane, nadzór
budowlany, naprawy budowlane.
(111) 295435
(220) 2016 08 29
(210) 460867
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) RODZINA ZDROWIA Suplement diety Kwas Foliowy ONE
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, granatowy, fioletowy,
czerwony
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, leki dla
ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt.
(111) 295436
(220) 2016 08 29
(210) 460879
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno, PL.
(540) ROPINPOL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki do leczenia chorób
centralnego układu nerwowego, leki na uspokojenie nerwów.
(111) 295437
(220) 2016 08 30
(210) 460887
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) ALL ABOUT CONTENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.

(531) 03.05.19, 03.05.24, 26.01.15, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej, badania rynku, dystrybucja materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, obróbka tekstów, organizowanie wystaw w celach reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie reklam,
wynajmowanie miejsc na umieszczanie reklam, usługi reklamowe
na rzecz osób trzecich, usługi i doradztwo marketingowe, badania
i analizy marketingowe, budowanie świadomości marki (branding),
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, przeprowadzanie kampanii reklamowych, tworzenie programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych.
(111) 295438
(220) 2016 08 30
(210) 460888
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Mieszko. Smakowanie życia.
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.
(111) 295439
(220) 2016 08 30
(210) 460889
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Mieszko. Warto smakować życie.
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.
(111) 295440
(220) 2016 08 30
(210) 460897
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, PL.
(540) KAVERO
(510), (511) 19 wyroby betonowe naśladujące kamień naturalny, kamień dekoracyjny, płyty tarasowe, betonowe elementy budowlane,
fasadowe, ścienne.
(111) 295441
(220) 2016 08 30
(210) 460901
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 24
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) BIELENDA MULTIESSENCE
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonalne, kosmetyki do stylizacji włosów,
lakiery do paznokci, zmywacze do paznokci.
(111) 295442
(220) 2016 08 30
(210) 460903
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) TADASIL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje
przystosowane do celów medycznych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi, środki do zwalczania robactwa, fungicydy.
(111) 295443
(151) 2017 01 27

(220) 2016 08 30
(441) 2016 10 10

(210) 460919
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(732) FUNDACJA TYGODNIKA POWSZECHNEGO, Kraków, PL.
(540) CONRAD FESTIVAL
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów w zakresie
czytelnictwa, organizacja wystaw związana z kulturą lub edukacją.
(111) 295444
(220) 2016 08 30
(210) 460931
(151) 2017 01 27
(441) 2016 10 10
(732) Novartis AG, Basel, CH.
(540) BREDIWAL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 295445
(220) 2016 08 30
(210) 460933
(151) 2017 01 27
(441) 2016 10 10
(732) Novartis AG, Basel, CH.
(540) VIOLDAN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, a mianowicie preparaty
sercowo-naczyniowe .
(111) 295446
(220) 2016 08 31
(210) 460937
(151) 2017 02 17
(441) 2016 10 24
(732) BOEHRINGER INGELHEIM MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Weź urlop od zaparć
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety do celów
medycznych, produkty spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.
(111) 295447
(220) 2016 08 31
(210) 460939
(151) 2017 02 17
(441) 2016 10 24
(732) BRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mielec, PL.
(540) MALONI
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, segmenty mebli ściennych, meble
kuchenne, fronty do szaf i szafek.
(111) 295448
(220) 2016 08 31
(210) 460940
(151) 2017 02 17
(441) 2016 10 24
(732) BRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mielec, PL.
(540) DEBUT
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, segmenty mebli ściennych, meble
kuchenne, fronty do szaf i szafek.
(111) 295449
(220) 2016 08 31
(210) 460950
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 10
(732) DE CARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Pieńków, PL.
(540) CASA DEL SOLE
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 26.05.04, 27.05.01
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(510), (511) 29 suszone i gotowane owoce i warzywa, 30 kawa, herbata, ryż, wyroby cukiernicze i słodycze, sosy (przyprawy), przyprawy, 31 świeże owoce i warzywa, nasiona.

(111) 295450
(220) 2016 08 31
(210) 460951
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 10
(732) ADAMA MAKHTESHIM LTD, Beer Sheva, IL.
(540) LAVARET TOP
(510), (511) 5 pestycydy, środki owadobójcze, fungicydy i herbicydy.
(111) 295451
(220) 2016 08 31
(210) 460952
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) ADAMA MAKHTESHIM LTD, Beer Sheva, IL.
(540) KAREON
(510), (511) 5 pestycydy, środki owadobójcze, fungicydy i herbicydy.
(111) 295452
(220) 2016 08 31
(210) 460953
(151) 2017 01 31
(441) 2016 10 10
(732) ADAMA MAKHTESHIM LTD, Beer Sheva, IL.
(540) LAMPART
(510), (511) 5 pestycydy, środki owadobójcze, fungicydy i herbicydy.
(111) 295453
(220) 2016 08 31
(210) 460954
(151) 2017 02 13
(441) 2016 10 24
(732) Compagnie Gervais Danone, Paryż, FR.
(540) Live InSync
(510), (511) 29 produkty mleczne, w szczególności produkty mleczne zawierające kultury bakterii, produkty z mleka sfermentowanego,
jogurty, napoje jogurtowe, biały ser.
(111) 295454
(220) 2016 08 31
(210) 460967
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) NEST BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Nest Bank. Rozwiń skrzydła.
(510), (511) 9 wykrywacze fałszywych pieniędzy, bankomaty, karty
magnetyczne, elektroniczne i magnetyczne karty identyfikacyjne do użytku w związku z płatnością za usługi, magnetyczne karty
płatnicze, karty magnetyczne bankomatowe, magnetyczne karty
kredytowe, oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości
elektronicznej, oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi
transakcji finansowych, oprogramowanie komputerowe do wytwarzania modeli finansowych, 35 usługi u zakresie kart lojalnościowych,
usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości:, usługi doradcze związane z nabywaniem przedsiębiorstw, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prognozy i analizy ekonomiczne, organizowanie operacji handlowych w celu pozyskania
stałych klientów, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, 36 usługi finansowe, usługi monetarne, transakcje finansowe i monetarne, obrót papierami wartościowymi: usługi w zakresie
operacji wekslowych i czekowych, przekazy pieniężne: bankowość,
prywatne usługi bankowe, usługi bankowe przy użyciu technologii
teleinformatycznych, bankowość telefoniczna, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, usługi w zakresie rachunków bankowych, usługi finansowe związane z akredytywą, transakcje dewizowe, analizy
finansowe, finansowanie i zdobywanie funduszy, usługi doradcze
dotyczące pożyczek finansowych, inwestycje kapitałowe, usługi
doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi
leasingowe, ubezpieczanie ryzyka kredytowego: [factoring], usługi
depozytowe, udostępnianie pomieszczeń z sejfami depozytowymi,
usługi w zakresie kredytów hipotecznych, bankowości, zarządzania
inwestycjami, powiernictwa i doradztwa finansowego, usługi pośrednictwa w zakresie depozytów, oszczędności, inwestycji, kredytów hipotecznych i nieruchomości, pośrednictwo giełdowe, usługi
maklerskie, usługi brokerskie, finansowe usługi administracyjne,
usługi finansowe dotyczące pozyskiwania funduszy, usługi finansowe mające na celu zabezpieczanie funduszy osób trzecich oraz
finansowanie i organizowanie pożyczek, usługi w zakresie finansowania kredytów mieszkaniowych, gwarancje i poręczenia finansowe,
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pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, usługi
ubezpieczeniowe, wycena majątku ruchomego, usługi reprezentacyjne, usługi podatkowe i celne, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, finansowanie kapitału publicznego i prywatnego, finansowanie kapitału wysokiego ryzyka, usługi w zakresie przesyłania
pieniędzy, agencje pośrednictwa w dziedzinie ubezpieczeń i kredytów, zarządzanie majątkiem, emisja czeków podróżnych, usługi związane z kartami kredytowymi, kartami kredytowymi stałego klienta,
kartami gotówkowymi, kartami gwarancyjnymi do czeków, kartami
kupna, kartami płatniczymi i kartami debetowymi, handel walutami i wymiana walut, wycena, pośrednictwo, dzierżawa, zarządzanie
i szacowanie wartości w dziedzinie nieruchomości, dobór i nabywanie nieruchomości, pobieranie czynszu, wynajem i dzierżawa lokali,
usługi w zakresie kart bankowych, usługi w zakresie kart kredytowych i zniżkowych, usługi w zakresie emisji kart kredytowych i debetowych, bonów i papierów wartościowych, czeków podróżnych,
emitowanie bonów wartościowych do użytku w ramach programów
lojalnościowych.

(111) 295455
(220) 2016 08 31
(210) 460968
(151) 2017 02 10
(441) 2016 10 24
(732) KISZKO GENOWEFA GK, Białystok, PL.
(540) Coffee Point
(510), (511) 43 usługi kawiarni, usługi w zakresie kafeterii, przygotowywanie posiłków i napojów, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, usługi restauracyjne, restauracje samoobsługowe,
snack-bary, stołówki, usługi hoteli i moteli.
(111) 295456
(220) 2016 08 31
(151) 2017 02 10
(441) 2016 10 24
(732) STUDENT DEPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) student depot
(540)

(210) 460969

3111

przystosowane do celów medycznych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi, środki do zwalczania robactwa, fungicydy.

(111) 295460
(220) 2016 09 02
(210) 461026
(151) 2017 02 20
(441) 2016 10 24
(732) PLANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnów, PL.
(540) GRUPA OGRODNICZA PLANTA-POLSKIE SKLEPY OGRODNICZE
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, także za pośrednictwem Internetu takich towarów jak: wyroby ogrodnicze,
sprzęt ogrodniczy, chemikalia do stosowania w ogrodnictwie, artykuły ogrodnicze, artykuły do uprawy i ochrony roślin, nawozy
i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne,
preparaty i artykuły do tępienia szkodników, narzędzia rolnicze, narzędzia ogrodnicze, maszyny ogrodnicze, rośliny, nasiona, cebule,
odzież ochronna wykorzystywana w ogrodnictwie, meble ogrodowe, akcesoria ogrodnicze, mała architektura ogrodowa, dekoracja
wystaw sklepowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom,
marketing, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pośrednictwo pracy, rekrutacja personelu, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama.
(111) 295461
(220) 2014 06 24
(210) 430388
(151) 2015 05 21
(441) 2014 10 13
(732) HENKELL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, PL.
(540) Barowa cytrynowa
(540)

Kolor znaku: szary, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi zakwaterowania studentów w pokojach na terenie domów studenckich.
(111) 295457
(220) 2016 09 01
(210) 461022
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 24
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) dada little one
(510), (511) 3 chusteczki nawilżane dla dzieci, kosmetyki, płatki i waciki kosmetyczne, patyczki kosmetyczne, 5 pieluchy dla niemowląt,
16 pieluchy jednorazowe z papieru i celulozy dla dzieci, podkłady
jednorazowe z papieru do przewijania.
(111) 295458
(220) 2016 09 02
(210) 461024
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) ETORING
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje
przystosowane do celów medycznych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi, środki do zwalczania robactwa, fungicydy.
(111) 295459
(220) 2016 09 02
(210) 461025
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) POLRING
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje

Kolor znaku: beżowy, biały, żółty, zielony
(531) 05.07.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódki, wina, brandy, rumy, likiery, koktajle, aperitify, nalewki, miody pitne, napoje alkoholowe
zawierające owoce, cydry, napoje alkoholowe wspomagające trawienie, esencje i ekstrakty alkoholowe.
(111) 295462
(220) 2014 07 31
(210) 431704
(151) 2015 09 30
(441) 2014 11 10
(732) ZIMNOWODZKI PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO
TRANSPORTOWE TAXI-VOLFRA, Warszawa, PL.
(540) 1·96·25 Volfra TAXI
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 26.01.01, 26.04.01, 26.04.02, 26.07.05, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamy, usługi sprzedaży: pojazdów, artykułów gospodarstwa domowego, odzieży, artykułów rolnych, 39 usługi
transportu ludzi lub towarów z miejsca na miejsce oraz wynajęcie
środka transportu.
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(111) 295463
(220) 2014 11 04
(210) 433734
(151) 2016 08 04
(441) 2015 02 16
(732) QUALTRONIC SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Qualtronic
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 aerometry, akceleratory cząstek, aktynometry, akumulatory elektryczne, akumulatory elektryczne do pojazdów, sygnalizatory akustyczne, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, alidady jako części składowe przyrządów
optycznych, alkoholomierze, amperomierze, analizatory powietrza,
anemometry, anody, anteny, anteny, antykatody, aparatura i przyrządy dla chemii, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne,
aparaty rentgenowskie nie do celów medycznych, apertometry stosowane w optyce, urządzenia i przyrządy astronomiczne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, automaty biletowe, uruchamiane monetą automaty muzyczne jako szafy grające, automatyczne
sekretarki, automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, automatyczne wyłączniki czasowe [z wyłączeniem
zegarmistrzostwa], balony meteorologiczne, bankomaty, barometry,
celki baterii, baterie anodowe, baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, baterie galwaniczne, baterie słoneczne, baterie wysokonapięciowe, betatrony, bezpieczniki
topikowe, biurowe urządzenia do dziurkowania kart, błyskowe żarówki do lamp [fotografika], boje do oznakowania torów wodnych,
boje sygnalizacyjne, kodowane bransoletki magnetyczne identyfikacyjne, brzęczyki, busole, buty chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, celki akumulatorowe, celowniki fotograficzne, cewki dławikowe [impedancje], cewki elektromagnetyczne,
cewki elektryczne, karkasy na cewki elektryczne, chipy jako układy
scalone, chipy z kodem DNA, chromatografy do celów laboratoryjnych, chronografy jako aparaty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie, ciemnie fotograficzne, ciężarki do pionów, cyklotrony, czasomierze do gotowania jajek, częstotliwościomierze, czujniki, czujniki
ciśnienia, czujniki mikrometryczne, czujniki poziomu benzyny, czujniki poziomu paliwa, czujniki znaczników stosowane w stolarstwie,
czytniki jako sprzęt przetwarzania danych, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, dalekopisy, dalmierze [odległościomierze], densymetry, densytometry, aparatura do destylacji
do celów naukowych, diody świecące [LED], urządzenia elektryczne
do dozorowania, dozymetry, drogowe światła sygnalizacyjne jako
urządzenia sygnalizacyjne, drukarki komputerowe, drut miedziany
izolowany, druty jako przewody elektryczne, druty jako przewody
telefoniczne, druty jako przewody telegraficzne, druty ze stopów
metali jako bezpieczniki topikowe, aparatura do dyfrakcji stosowana
w mikroskopii, dyktafony, dynamometry jako siłomierze, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe audio-wideo, dyski kompaktowe CD-ROM-y, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyskietki, dystrybutory dysków komputerowych, dysze wylotowe
do węży pożarniczych, dzwonki jako urządzenia ostrzegające,
dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki do ściągnięcia do telefonu
komórkowego, dzwonki sygnalizacyjne, urządzenia do transmisji
dźwięku, dźwignie jako bezmiany wag przesuwnikowych, dźwigniowe wagi przesuwnikowe, ekrany stosowane w fotografice, ekrany
fluoryzujące, ekrany projekcyjne, ekrany radiologiczne do celów
przemysłowych, elektrolizery, elektroniczne pióra świetlne jako ekranopisy, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne
urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe,
epidiaskopy jako rzutniki, ergometry, etui na okulary, etui na pince-nez, etykietki na towarach elektroniczne, falomierze, wykrywacze
fałszywych monet, filmy jako błony naświetlone, rysunkowe filmy
animowane, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych,
filmy kinematograficzne naświetlone, filtry stosowane w fotografice,
filtry do masek do oddychania, filtry promieni ultrafioletowych do fotografiki, urządzenia i przyrządy fizyka, suszarki do klisz fotograficznych, fotokopiarki, fotometry, urządzenia do kontroli frankowanie,
futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, kryształy galenitu
jako detektory, galwanometry, gaśnice, gazometry jako urządzenia
pomiarowe, geodezyjne taśmy miernicze, gęstościomierze, głośniki,
gniazdka, wtyczki i inne kontakty jako złącza elektryczne, gogle
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do uprawiania sportu, gramofony, grodzie akumulatorów elektrycznych, gwizdki alarmowe ostrzegawcze, gwizdki do przywoływania
psów, gwizdki sygnalizacyjne, hełmy żołnierskie, hologramy, igły
gramofonowe, urządzenia do wymiany igieł gramofonowych, induktory stosowane w elektryczności, inkubatory dla kultur bakteryjnych,
instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania
procesami przemysłowymi, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych,
interfejsy komputerowe stosowane w informatyce, iskrochrony, kaski
jeździeckie, kable elektryczne, kable koncentryczne, kable optyczne
jako światłowody, kable rozruchowe do silników, kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, karkasy dla cewek elektrycznych, zakodowane magnetycznie karty magnetyczne, karty
z układem scalonym lub mikroprocesorem, kasety wideo, kasety wideo z grami, kaski ochronne, kaski ochronne dla uprawiania sportu,
kasy rejestrujące, katody, kątomierze jako przyrządy pomiarowe, klawiatury komputerowe, klepsydry jako czasomierze, koce strażackie,
kodery magnetyczne, kolektory elektryczne, koła ratunkowe, kombinezony dla nurków, kombinezony ochronne dla lotników, komory
dekompresyjne, komparatory, kompasy jako przyrządy pomiarowe,
kompasy okrętowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, aparatura elektryczna do komutacja, komutatory, kondensatory,
kondensatory elektryczne, kondensatory optyczne, przyrządy do kosmografii, miarki krawieckie, kuwety fotograficzne, kwasomierze
do akumulatorów, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach,
wagi laboratoryjne, laktodensymetry, laktometry jako mlekomierze,
lampy błyskowe stosowane w fotografii, lampy ciemniowe stosowane w fotografice, lampy elektronowe, lampy elektronowe próżniowe
[radio], lampy katodowe, lampy optyczne, lampy rentgenowskie
nie do celów medycznych, lampy wyładowcze elektryczne inne niż
do oświetlenia, rurowe lampy wyładowcze elektryczne inne niż
do oświetlenia, lasery nie do celów medycznych, latarnie magiczne
jako aparaty projekcyjne, latarnie optyczne, latarnie optyczne, latarnie sygnalizacyjne, lepkościomierze, liczniki, liczniki gęstości osnowy, liczniki obrotów, liczydła, linijki jako przyrządy miernicze, linki
do pionów, liny do sond, logi jako instrumenty pomiarowe, lornetki,
lunety celownicze do broni palnej, lupy stosowane w optyce, lusterka optyczne, lustra do kontroli pracy, łańcuszki do okularów, łączniki
elektryczne, magnesy, magnesy dekoracyjne, magnetofony taśmowe, magnetowidy, manekiny do symulacji zderzeń, manekiny reanimacyjne jako przyrządy dydaktyczne, manometry, maski do nurkowania, maski do oddychania inne niż do sztucznego oddychania,
maski ochronne, maszty do anten bezprzewodowych, maszyny sumujące, materiały na przewody instalacji elektrycznych, meble laboratoryjne, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, mechanizmy
na monety lub żetony do włączania telewizorów, megafony, membrany stosowane w akustyce, membrany do aparatury naukowej,
miarki jako przyrządy miernicze, miarki ciesielskie, miary, mierniki
czasu naświetlania jako światłomierze, migacze jako światła sygnalizacyjne, wyzwalacze migawki stosowane w fotografii, mikrofony,
mikrometry, mikroprocesory, mikroskopy, mikrotomy, modemy, monitory jako hardware komputerowy, monitory ekranowe, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, myszy komputerowe, nadajniki stosowane w telekomunikacji, nadajniki sygnałów elektronicznych, naklejki termoczułe, nie do użytku medycznego, nakolanniki dla robotników, napędy dyskowe [informatyka], napędy dysków
do komputera, neony reklamowe, nici identyfikacyjne do przewodów elektrycznych, niwelatory jako poziomnice, przyrządy do ustalania linii poziomej, noniusze, nośniki do rejestracji dźwięku, magnetyczne nośniki informacji, optyczne nośniki informacji, nośniki płyt
ciemniowych stosowane w fotografii, notesy elektroniczne, obciążenia do urządzeń świetlnych, obciążniki do sond, obiektywy [soczewki] [optyka], obiektywy [soczewki] do astrofotografii, obwody drukowane, ochraniacze przed udarem napięciowym, ochraniacze zębów,
ociekacze do suszenia prac fotograficznych, odbiorniki audio i wideo, suszarki do odbitek fotograficznych, urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, odgromniki, przyrządy do pomiaru odległości, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze
płyt kompaktowych, odważniki, odzież azbestowa do ochrony przed
ogniem, odzież chroniąca przed ogniem, odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, przełączniki ogniwa stosowane w elektryczności, ogniwa fotoelektryczne, ogniwa galwaniczne, ograniczniki [elektryczność], ogrodzenia zelektryfikowane,
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oktanty, okulary, okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, omomierze, oporniki elektryczne, oprawki do okularów,
oprawki do pince-nez, oprogramowanie do gier komputerowych,
oprogramowanie komputerowe, nagrane, optyczne nośniki danych,
optyczne włókna przewodzące promienie świetlne jako światłowody, oscylografy, osłony azbestowe dla strażaków, osłony końcówek
[wyjść] elektrycznych, osłony obiektywów [optyka], osłony przeciwodblaskowe, osłony zabezpieczające twarze robotników, osobiste
urządzenia stereofoniczne, ozonizatory, pachołki drogowe, pamięci
komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, parkometry, pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, pasy ratunkowe, peryskopy, piece do doświadczeń laboratoryjnych, pierścienie kalibrujące, łańcuszki do pince-nez, sznureczki
do pince-nez, pince-nez [binokle], piorunochrony, pipety, pirometry,
plandeki ratownicze, planimetry, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, plotery [pisaki x-y], płytki dla układów scalonych, pojemniki na płytki mikroskopowe, płyty do akumulatorów
elektrycznych, płyty fonograficzne, pochylniki [eklimetry], pochyłomierze, podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, pojemniczki na szkła kontaktowe,
pokrowce na laptopy, polarymetry, pomiarowe naczynia szklane,
naczynia szklane do pomiarów, pompy strażackie, powłoki kabli
elektrycznych, powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych,
wskaźniki poziomu wody, poziomnice, poziomnice rtęciowe, półprzewodniki, prędkościomierze do pojazdów, probówki, procesory
jako centralne jednostki przetwarzania, programy komputerowe
jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, urządzenia zabezpieczające
przed promieniowaniem nie do celów medycznych, prostowniki,
prostowniki prądu, przyrządy i urządzenia do prób materiałowych,
próżniomierze, pryzmaty [optyka], przeglądarki jaj, przekaźniki elektryczne, przełączniki elektryczne, przemienniki, inwertory [elektryczność], przenośne odtwarzacze mediów, przenośny radiowy sprzęt
nadawczo-odbiorczy, przetwornice elektryczne, przewodniki elektryczne, przewody akustyczne, przewody elektryczne, przewody
magnetyczne, aparatura kadrująca do przezroczy, przezrocza [fotografika], ramki do przezroczy fotograficznych, przyciski do dzwonków, przyrządy do pomiarów geodezyjnych, przyrządy do rejestrowania odległości, przyrządy do wyznaczania azymutu, przyrządy
matematyczne, przyrządy meteorologiczne, przyrządy nawigacyjne,
przyrządy niwelacyjne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy pomiarowe, przysłony [fotografika], publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], pulpity rozdzielcze [elektryczność], puszki przełącznikowe,
radary, radia, radia samochodowe, radio pagery, ramiona gramofonowe, ramki cyfrowe do zdjęć, rastry do fotograwiury, reduktory
[elektryczność], refraktometry, refraktory, regulatory napięcia do pojazdów, regulatory prędkości do gramofonów, regulatory świateł
scenicznych, rejestratory przebytej drogi dla pojazdów, reostaty, respiratory do filtrowania powietrza, respiratory inne niż do sztucznego oddychania, retorty, rękaw lotniskowy do wskazywania kierunku
wiatru, rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, rękawice
dla nurków, rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, rękawice do ochrony przed wypadkami, różdżki dla różdżkarzy, rurki kapilarne, rurki pilota, rzutniki
do slajdów, rzutniki do slajdów, sacharometry, satelity do celów naukowych, sekstansy, sferometry, siarkometry, siatki bezpieczeństwa,
siatki ratunkowe, siatki zabezpieczające przed wypadkami, skanery
[informatyka], skarpetki podgrzewane elektrycznie, przyrządy
do mierzenia grubości skóry, skrzynki akumulatorowe, skrzynki
do przyłączy [elektryczność], skrzynki na baterie, skrzynki rozdzielcze [elektryczność], słuchawki na uszy, słuchawki telefoniczne, zestawy soczewek [wzierniki, okulary], soczewki korekcyjne [optyka], soczewki optyczne, solomierze, sonary [hydrolokatory], maszyny
i urządzenia do sondowania, sondy radarowe lub ultradźwiękowe,
sondy do celów naukowo-badawczych, spektrografy, spektroskopy,
sprawdziany do pomiarów gwintów, sprzęgacze jako urządzenia
przetwarzające dane, sprzęgacze akustyczne, sprzęt do gaszenia
ognia, sprzęt radiotelegraficzny, stacje taśm magnetycznych dla
komputerów, statki pożarnicze, statywy do aparatów fotograficznych, stereoskopy, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania
procesami przemysłowymi, stojaki do retort, stoliki miernicze jako
przyrządy geodezyjne, stroboskopy, styki elektryczne, suwaki logarytmiczne, suwmiarki, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, sygnały mgłowe niewybuchowe, symulatory do sterowania i kontroli po-
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jazdów, syreny, szafki na głośniki, szafy grające, szalki Petriego, szkła
kontaktowe, szkło optyczne, szkło pokryte powłoką przewodzącą
elektryczność, szpule [fotografika], szyldy jako znaki mechaniczne,
szyldy jako znaki świecące, ściemniacze światła, śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, tablice ogłoszeń elektroniczne, tablice połączeń, tablice sterownicze [elektryczność], tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, tace laboratoryjne, tachometry,
taksometry, taktomierze [metronomy], tarcze odblaskowe noszone
na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, taśmy
do czyszczenia głowic [nagrywanie], taśmy do rejestracji dźwięku,
przyrządy rozmagnesowujące do taśm magnetycznych, stacje taśm
magnetycznych dla komputerów, taśmy wideo, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony przenośne, telegrafy, telekopiarki, teleskopy, teodolity, termometry nie do celów medycznych, termostaty,
termostaty do pojazdów, torby do laptopów, totalizatory, transformatory elektryczne, transformatory podnoszące napięcie, translatory elektroniczne kieszonkowe, transpondery, tranzystory [elektronika], tratwy ratunkowe, triody napięciowe, trójkąty ostrzegające
o niesprawnym samochodzie, trójkąty ostrzegające o niesprawnym
samochodzie, trójnogi do aparatów fotograficznych, trzepaczki strażackie, tuby do głośników, tuby głosowe, tuleje złączowe do kabli
elektrycznych, tworniki [elektryczność], tyczki, łaty [przyrządy pomiarowe], tygle [laboratoryjne], tygle probiercze do kupelacji [laboratoryjne], uchwyty do telefonów komórkowych, układy scalone,
urynometry, urządzenia antyinterferencyjne [elektryczność], urządzenia diagnostyczne-nie do celów medycznych, urządzenia do analizy inne niż do celów medycznych, urządzenia do analizy gazu, urządzenia do analizy żywności, urządzenia do automatycznego
kierowania do pojazdów, urządzenia do cięcia filmów, urządzenia
do czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia do czyszczenia płyt
gramofonowych, urządzenia do destylacji do badań laboratoryjnych,
urządzenia do fakturowania, urządzenia do fermentacji [urządzenia
laboratoryjne], urządzenia do fotokopiowania, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do głosowania, urządzenia do katodowania używane przy zabezpieczaniu przed korozją, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia do kontroli stemplowania korespondencji
pocztowej, urządzenia do liczenia i sortowania pieniędzy, urządzenia
do ładowania akumulatorów elektrycznych, urządzenia do namierzania dźwięku [sonometry], urządzenia do nauczania, urządzenia
do nawigacji satelitarnej, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, urządzenia do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, urządzenia do oddychania pod wodą, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia
do pomiaru ciśnienia, urządzenia do powiększania [fotografia], urządzenia do przelewania, przepompowania tlenu, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia
do rejestrowania przebiegu zjawisk czasowych, urządzenia do rysowania wykrojów krawieckich, urządzenia do stereoskopii, urządzenia
do sterowania i kontroli bojlerów, urządzenia do sygnalizacji morskiej, urządzenia do ważenia, urządzenia do wyważania, urządzenia
do zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, urządzenia
do zdalnego sterowania, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, urządzenia elektryczne do zdalnego
zapłonu, urządzenia GPS, urządzenia heliograficzne, urządzenia i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich nie do celów medycznych, urządzenia i przyrządy do ważenia, urządzenia i przyrządy
do żeglugi morskiej, urządzenia i przyrządy geodezyjne, urządzenia
i przyrządy optyczne, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia jonizujące nie do powietrza i wody, urządzenia kadrujące do przezroczy, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe],
urządzenia podpowiadające dla prezenterów telewizyjnych [sufler
telewizyjny, prompter], urządzenia pomiarowe, urządzenia projekcyjne, urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, urządzenia wysokiej częstotliwości, urządzenia zabezpieczające przed promieniowaniem
nie do celów medycznych, urządzenia zawierające wizjery optyczne,
wagi, wagi do listów, wagi laboratoryjne, wagi pomostowe, walizeczki z przyborami do autopsji [badania mikroskopowe], wariometry,
węże gaśnicze, wideofony, wilgotnościomierze, wirówki laboratoryjne, wizjery do drzwi [judasze], woltomierze, wozy strażackie, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wskaźniki ciśnienia w zaworach,
wskaźniki elektroniczne emitujące światło, wskaźniki ilości, wskaźniki ilości, wskaźniki nachylenia [spadku], wskaźniki poziomu wody,
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wskaźniki prędkości, wskaźniki strat elektrycznych, wskaźniki temperatury, wtyczki, gniazdka i inne kontakty [złącza elektryczne], wyjścia
bezpieczeństwa, wykrywacze [detektory], wykrywacze dymu, wykrywacze przedmiotów metalowych stosowane w przemyśle lub
wojsku, wyłączniki samoczynne, wyłączniki zdalnie sterowane, wysokościomierze, wzmacniacze, wzmacniacze lampowe, zaciski
do nosa dla nurków i pływaków, zamki elektryczne, zatyczki do uszu
do nurkowania, zawory elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne], aparatura elektrodynamiczna do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, zdjęcia rentgenowskie inne niż do celów medycznych, zegary kontrolne [czasomierze rejestrujące],
zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów punktowych,
zespoły nadawcze [telekomunikacja], zestawy głośnomówiące do telefonów, znaki nawigacyjne świetlne, 11 stelaże do abażurów, oświetlenie acetylenowe, palniki do acetylenu, wytwornice acetylenu, palniki na alkohol, antyoślepieniowe urządzenia do samochodów
[osprzęt do lamp], antyrozpryskowe dysze wylotowe, aparatura destylacyjna, aparatura i instalacje chłodnicze, armatura do pieców,
autoklawy [elektryczne garnki ciśnieniowe], lampy bakteriobójcze
do oczyszczania powietrza, palniki bakteriobójcze, armatura bezpieczeństwo do urządzeń oraz instalacji wodnych i gazowych, bidety,
bojlery, bojlery nie będące częściami maszyn, podgrzewacze do butelek dla niemowląt elektryczne, grzejniki do centralnego ogrzewania, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, chłodnice
do cieczy [instalacje], chłodnice do pieców, aparatura i urządzenia
chłodnicze, komory chłodnicze, pojemniki chłodnicze, szafy chłodnicze, chłodnicze instalacje do tytoniu, chłodnicze lady, lampki elektryczne na choinki, chromatografy do celów przemysłowych, chłodnice do cieczy [instalacje], rekuperatory ciepła, wymienniki ciepła,
nie będące częściami maszyn, zasobniki ciepła, czajniki elektryczne,
czyste komory [instalacje sanitarne], kolumny destylacyjne, aparatura do dezodoryzacji nie do użytku osobistego, aparatura do dezynfekcji, dmuchawy [części instalacji do nawiewu], świecące numery
do domów, dozowniki środków odkażających w toaletach, dyfuzory
nawadniające kropelkowe [urządzenia nawadniające], instalacje
do dystrybucji wody, dywany ogrzewane elektrycznie, dźwigary
do ładowania pieców, elektryczne ekspresy do kawy, grzejniki elektryczne, elektryczne lampy, elementy grzejne, urządzenia do filtrowania akwariów, filtry [części instalacji domowych lub przemysłowych], filtry do kawy elektryczne, filtry do wody pitnej, filtry
powietrza do klimatyzacji, fontanny, formy do wypiekania ciasta,
elektryczne, formy do wypiekania wafli, elektryczne, frytownice
elektryczne, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów
gazowych, bojlery gazu, kondensatory gazu inne niż części maszyn,
urządzenia do oczyszczania gazu, zapalarki do gazu, zapalniczki
do gazu, lampy gazowe, palniki gazowe, płuczki gazowe [części instalacji gazowych], generatory acetylenowe, gofrownice [elektryczne], urządzenia i instalacje do gotowania, lampy górnicze, grill elektryczny [wyposażenie kuchenne], grille, grzałki nurnikowe, grzejące
płyty, grzejniczki kieszonkowe, grzejniki, zaślepki do grzejników, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, grzejniki do nóg,
grzejniki elektryczne, hydranty, inhalatory [sauny], instalacje do obróbki moderatorów jądrowych i paliwowych, instalacje do schładzania wody, instalacje klimatyzacyjne, instalacje oświetleniowe do statków powietrznych, instalacje wodociągowe, reaktory jądrowe,
urządzenia elektryczne do robienia jogurtu, przenośne kabiny
do łaźni tureckich, kabiny natryskowe, kaloryfery, kamienie wulkaniczne przeznaczone do pieczenia na rusztach, kanały kominowe,
kanały kominowe do kotłów grzewczych, urządzenia do palenia
kawy, instalacje do kąpieli, podgrzewacze do kąpieli, urządzenia
do kąpieli, wanny do kąpieli nasiadowych, urządzenia do kąpieli
w gorącym powietrzu, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach,
urządzenia do podgrzewania kleju, urządzenia klimatyzacyjne, instalacje do klimatyzacji w pojazdach, miski klozetowe [WC], koce podgrzewane elektrycznie nie do celów leczniczych, kolektory słoneczne, kolumny destylacyjne, kominki, kominki domowe, wyciągi
kominowe, kanały dymowe do kominów, kominy płomieniowe
[przemysł naftowy], czyste komory [instalacje sanitarne], kotły
do pralni, kotły grzewcze, kanały kominowe do kotłów grzewczych,
rury do kotłów grzewczych, urządzenia zasilające do kotłów grzewczych, kotły parowe inne niż części maszyn, krany, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, sprzęt kuchenny elektryczny, kuźnie przenośne, lampy laboratoryjne, palniki laboratoryjne, lampiony, abażury do lamp,
klosze do lampek, obudowy do lamp, osłony do lamp, palniki
do lamp, reflektory lamp, rury do lamp, szkła do lamp, lampy bezpie-
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czeństwa, lampy do aparatów projekcyjnych, lampy do oświetlania
akwarium, lampy do układania włosów, oprawki do lamp elektrycznych, lampy kierunkowskazów do samochodów, lampy laboratoryjne, lampy luminescencyjne rurowe do oświetlania, lampy łukowe,
węgiel do lamp łukowych, lampy olejowe, lampy oświetleniowe, lampy uliczne, lampy ultrafioletowe do celów innych niż lecznicze, rurowe lampy wyładowcze elektryczne do oświetlenia, lampy wyładowcze elektryczne do oświetlania, latarki, latarki kieszonkowe, latarki
kieszonkowe elektryczne, latarnie oświetleniowe, lodówki, aparatura
i urządzenia do wytwarzania lodu, lampy luminescencyjne oświetleniowe, aparatura do ładowania pieców, dźwigary do ładowania pieców, podgrzewacze do łóżek, włókna magnezowe [oświetlenie], maszyny do robienia chleba, mikrofalowe piece do celów
przemysłowych, urządzenia do chłodzenia mleka, instalacje do obróbki paliwa moderatory jądrowe, naczynia zbiorcze do instalacji
centralnego ogrzewania, podgrzewacze narzędzi z żelaza, natryski,
prysznice, urządzenia do nawadniania w rolnictwie, lampy nurkowe,
nurnikowe grzałki, aparatura do oczyszczania oleju, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, urządzenia do oczyszczania ścieków, odmrażacze do pojazdów, urządzenia grzejne do odmrażania
szyb w pojazdach, odpowietrzacze nieautomatyczne do parowej instalacji grzewczej, instalacje do odsalania wody morskiej, aparatura
do odymiania nie do celów medycznych, elektryczne ogrzewacze
stóp, ogrzewacze stóp nieelektryczne, urządzenia do ogrzewania
na paliwa stałe, płynne lub gazowe, urządzenia elektryczne do ogrzewania, żarniki elektryczne do ogrzewania, urządzenie do ogrzewania
akwariów, odpowietrzniki nieautomatyczne do instalacji ogrzewania
parowego, instalacje do ogrzewania pojazdów, instalacje do ogrzewania wody, urządzenia do opalania się, opiekacze do chleba,
osprzęt do palników gazowych, osprzęt do wanien, osuszacze,
oszczędzacze paliwa, urządzenia i instalacje do oświetlenia, urządzenia do oświetlenia pojazdów, oświetlenie sufitowe, żarówki oświetleniowe, aparaty do suszenia owoców, ozdobne wodotryski, popielniki
do palenisk, ruszty do palenisk, wyposażenie do palenisk, oszczędzacze paliwa, palniki, nakładki do palników gazowych, palniki kuchenek, palniki naftowe, palniki olejowe, palniki żarowe, instalacje
do wytwarzania pary, zasobniki pary, parniki, parowniki, pasteryzatory, aparatura do suszenia paszy, armatura do pieców, zbiorniki
chłodzące do pieców, piece dentystyczne, piece do spopielania, piece inne niż do użytku laboratoryjnego, piece słoneczne, piecyki
do podgrzewania wody, piekarniki, wyposażenie piekarników, piekarniki inne niż do użytku laboratoryjnego, piece piekarskie, pisuary
[armatura sanitarna], płuczki ustępowe, zbiorniki do płuczek ustępowych, płyty grzejące, pochodnie, podgrzewacze butelek dla niemowląt elektryczne, podgrzewacze do kąpieli, podgrzewacze łóżek,
podgrzewacze powietrza, podgrzewacze talerzy, podgrzewacze
wody, instalacje do automatycznego podlewania, poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, instalacja grzewcza w pojazdach,
przeciwoślepieniowe urządzenia do pojazdów [osprzęt do lamp], reflektory do pojazdów, światła do pojazdów, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, pojemniki na lód, instalacje do polimeryzacji,
pompy cieplne, automatyczne instalacje do transportu popiołu, aparatura na powietrze gorące, urządzenia jonizujące do oczyszczania
powietrza lub wody, zawory regulujące poziom w zbiornikach, kotły
do pralni, prasowacze parowe, zawory mieszalnikowe do przewodów wodociągowych, wieże rafineryjne do destylacji, reaktory jądrowe, reflektory do pojazdów, reflektory samochodowe, armatura
do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, regulacja wyciągów [ogrzewnictwo], światła
do rowerów, rozpraszacz światła, rozpylacze, rożen, kamienie wulkaniczne przeznaczone do pieczenia na ruszcie rożen, pręty do rożna,
rożen [wyposażenie kuchenne], rury do lamp, rury kotłowe centralnego ogrzewania, ruszty, ruszty piecowe, instalacje do sauny, sedesy,
sedesy [WC], skrzynie na lód, aparaty do suszenia słodu, elektryczny
sprzęt kuchenny, instalacja oświetleniowa do statków powietrznych,
jednorazowe woreczki do sterylizacji, sterylizatory, sterylizatory powietrzne, suszarki, suszarki do bielizny elektryczne, suszarki do włosów, suszarki łazienkowe do rąk montowane przy umywalkach, aparatura do suszenia, urządzenia i instalacje do suszenia, wykładzina
pieców z szamotu, szkła do lamp, szperacze, szuflady piecowe, szybkowary elektryczne, ciśnieniowe szybkowary elektryczne, dozowniki
na środki dezynfekujące do toalet, świeczniki, żyrandole, termofory,
toalety [WC], tostery, maszyny do suszenia tytoniu, urządzenia
do ujęć wody, lampy do układania włosów, umywalki, urządzenia
do chlorowania basenów, urządzenia do chłodzenia napojów, urzą-
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dzenia do kąpieli, urządzenia do odwadniania odpadków spożywczych, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], urządzenia do wanien z hydromasażem,
urządzenia i instalacje do zmiękczania wody, urządzania zasilające
kotły grzewcze, ustępy przenośne, uszczelki do kranów wodociągowych, wanny do nasiadówek, wanny łazienkowe, wanny z wirowym
ruchem wody, wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne do laboratoriów, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, wężownice
[części instalacji destylacyjnych, grzewczych lub chłodniczych], urządzenia do tworzenia wirów w wodzie, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, instalacje do dystrybucji wody, instalacje do zaopatrywania w wodę, podgrzewacze wody,
sterylizatory do wody), urządzenia do filtrowania wody, zbiorniki ciśnieniowe do woda pod ciśnieniem, wodociągowe instalacje, palniki
wodorotlenowe, wodotryski ozdobne, regulatory do wyciągów, zasuwy [szyby] do wyciągów, wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne,
wyciągi wentylacyjne w laboratoriach, wymienniki ciepła nie będące
częściami maszyn, wyposażenie piekarników, zamrażarki, zapalniczki, zawory kanalizacyjne, zawory mieszalnikowe do przewodów wodociągowych, zawory termostatyczne [części instalacji ogrzewniczych], zlewozmywaki, elektryczne żarniki do lamp, elektryczne
żarniki do ogrzewania, żarówki elektryczne, żarówki oświetleniowe,
42 akwanautyka jako eksploracja podwodna, analizy chemiczne,
analizy dla eksploatacji pokładów roponośnych, analizy pisma ręcznego [grafologia], analizy systemów komputerowych, analizy wody,
architektura, audyty energetyczne, badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania geologiczne, badania
naukowe, badania techniczne, badania w dziedzinie fizyki, badania
w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie mechaniki, badania
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, digitalizacja dokumentów
[skanowanie], doradztwo architektoniczne, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju
sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych, dostarczanie [opracowywanie] wyszukiwarek internetowych, ocena jakości drewna na pniu, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, ekspertyzy pól naftowych, ekspertyzy geologiczne,
eksperymenty kliniczne, analiza dla eksploatacji pokładów roponośnych, elektroniczna konwersja danych lub programów, poszukiwania geologiczne, hosting serwerów, instalacje oprogramowania
komputerowego, inżynieria techniczna, kalibrowanie, cechowanie
[pomiary], programowanie komputerowe, projektowanie systemów
komputerowych, wypożyczanie komputerów, konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, testowanie materiałów, miernictwo, usługi projektantów mody, monitoring systemów komputerowych przy użyciu
dostępu zdalnego, ocena jakości wełny, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, odzyskiwanie danych komputerowych,
projektowanie opakowań, opracowywanie projektów technicznych,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], aktualizacja oprogramowania
komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, planowanie urbanistyczne, prognozowanie pogody, pomiary geodezyjne, poszukiwania geologiczne,
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, usługi związane z prognozowaniem meteorologicznym, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe, poszukiwanie ropy naftowej,
rozsiewanie środków chemicznych w chmurach w celu wywołania
deszczu, wypożyczanie serwerów [hosting], kontrola szybów naftowych, testowanie tekstyliów, testowanie materiałów, testowanie pojazdów, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, udostępnianie informacji naukowej i doradztwa w zakresie
kompensacji emisji dwutlenku węgla, udostępnianie miejsca na serwerach [strony internetowe], usługi chemiczne, usługi doradcze
w zakresie technologii informacyjnej [IT], usługi graficzne, usługi
projektantów mody, wypożyczanie komputerów.

(111) 295464
(220) 2014 11 19
(210) 435820
(151) 2016 10 17
(441) 2015 03 02
(732) TO CO NAJWAŻNIEJSZE FUNDACJA, Gdynia, PL.
(540) FIRMA Z ZASADAMI
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(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, granatowy
(531) 03.09.01, 03.09.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały drukowane-almanachy, broszury, czasopisma, gazety, dzienniki, druki, kalendarze, książki, atlasy, katalogi, prospekty, ulotki, cenniki, afisze, plakaty, karty indeksowe, formularze,
diagramy, obwoluty, okładki, fotografie, wyroby z kartonu lub papieru, klisze drukarskie, plansze, tablice reklamowe, materiały do nauczania, materiały szkoleniowe i instruktażowe, notatniki, notesy,
35 usługi agencji reklamowych, publikowanie tekstów i materiałów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, organizowanie targów, wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi
w zakresie dystrybucji i rozpowszechnianie materiałów oraz ogłoszeń reklamowych, usługi w zakresie reklamy prasowej, radiowej i telewizyjnej, promocja sprzedaży, pokazy towarów, obróbka tekstów,
usługi przeglądu prasy, prognozy ekonomiczne, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania w działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie doboru personelu, usługi w zakresie
edycji tekstów, usługi w zakresie informacji o działalności gospodarczej, wynajmowanie miejsc na umieszczenie ogłoszeń i reklam,
37 usługi agencji informacyjnych, usługi agencji prasowych, usługi
ogłoszeń elektronicznych, usługi poczty elektronicznej, 41 porady
w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi informacyjne o edukacji,
kształcenie praktyczne, nauczanie: nauczanie korespondencyjne,
organizowanie, obsługa i prowadzenie konferencji, kongresów, pracowni specjalistycznych, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, obsługa publikacji
elektronicznych on-line, publikacja elektroniczna on-line książek
i periodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów, usługi
reporterskie, usługi tłumaczeń, pisanie scenariuszy, montaż programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, 42 administrowanie stronami komputerowymi, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, projektowanie stron internetowych
dla osób trzecich, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja danych przez programy komputerowe, usługi
w zakresie informacji naukowej i technicznej, zarządzanie prawami
autorskimi, badania prawne, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej, usługi związane z bezpieczeństwem własności intelektualnej.
(111) 295465
(220) 2014 11 25
(151) 2016 06 02
(441) 2015 03 16
(732) KWIATKOWSKI PIOTR, Warszawa, PL.
(540) CENTRUM MEDYCZNE URSUS
(540)

(210) 436041

Kolor znaku: biały, szary, niebieski
(531) 02.01.30, 26.01.01, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne w zakresie gabinetów lekarskich: internistyczne, kardiologiczne, diabetologiczne, endokrynologiczne,
dermatologiczne, neurologiczne, psychiatryczne, pediatryczne-en-
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dokrynolog dziecięcy, ortopedyczne, pulmonologiczne, alergiczne,
neurochirurgiczne, ortodontyczne, chirurgiczne, urologiczne, laryngologiczne, ginekologiczne, chirurgii naczyniowej, usługi w zakresie
wykonywania fizykoterapii, drobnych zabiegów chirurgicznych, pielęgniarskiej opieki medycznej, lecznictwo, poradnictwo medyczne,
konsultacje lekarskie, zabiegi chirurgiczne, analizy medyczne związane z leczeniem osób.

(111) 295466
(220) 2014 12 12
(151) 2016 01 12
(441) 2015 03 30
(732) LPP SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) T TALLINDER
(540)

(210) 436744

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane,
wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie, esencje eteryczne, olejki
eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne,
lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mleczko kosmetyczne,
toniki kosmetyczne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria),
pomadki do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody zapachowe,
9 okulary, etui, w tym etui na okulary, pamięci komputerowe, 18 imitacje skóry, futra, aktówki, teczki, kuferki, parasole, paski, plecaki,
portfele, portmonetki, torby na ubrania, torebki, walizki, 25 obuwie,
odzieży, nakrycia głowy, 35 usługi w zakresie: analiz rynkowych, badań rynku, dekoracji wystaw sklepowych, doradztwa handlowego,
organizowania targów handlowych i reklamowych, prowadzenia
sklepu z artykułami odzieżowymi, obuwniczymi i pasmanteryjnymi,
reklamy, specjalistycznego doradztwa handlowego.
(111) 295467
(220) 2014 12 30
(210) 437335
(151) 2016 10 12
(441) 2015 04 13
(732) TULOKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Józefów, PL.
(540) TULOKO
(510), (511) 12 organizer samochodowy na siedzenie samochodu,
maty pod fotelik samochodowy, fotelik samochodowy, pokrowiec
na fotel samochodowy, lusterko do obserwacji dziecka w samochodzie, osłonki przeciwsłoneczne na szybę, dywaniki samochodowe,
20 przenośna podkładka-stolik dla dziecka do trzymania na kolanach, stoliki ruchome pod komputery, stoły, blaty z tworzywa
z sztucznego, szkolne meble z tworzywa sztucznego, jaśki (poduszki), kojce dziecięce (maty do spania), kosze niemetalowe, kosze z pokrywką, łóżeczka dla niemowląt, łóżeczka dziecięce, maty do kojców
dziecięcych, nadmuchiwane powietrzem materace dla dzieci do celów nieleczniczych, pakowanie (pojemniki do żywności ) z tworzyw
sztucznych, poduszki, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, dziecięce śpiwory kempingowe, 28 gry planszowe, gry towarzyskie, lalki, latawce, misie pluszowe, pluszowe zabawki, puzzle,
zabawki, zabawki ruchome.
(111) 295468
(220) 2015 02 09
(151) 2015 11 24
(441) 2015 05 25
(732) MAZUR MAGDALENA FRANMAR, Kraków, PL.
(540) polska świnia
(540)
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statuetki z papieru mâché, formy do gliny modelarskiej, urządzenia
do oprawiania fotografii, fotografie, gazety, kalendarze, karty pocztowe, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier,
karty indeksowe, kasetki na papeterię, kasetki na stemple, pieczątki,
komiksy, biurowe urządzenia do stemplowania kopert, koperty, koperty na butelki z kartonu lub papieru, książki, materiały do rysowania, materiały drukowane, modele, makiety architektoniczne, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, notatniki, notesy podręczne, okładki,
obwoluty, kasetki ozdobne na papeterie, papier do pisania, papier
toaletowy, piórniki, podstawki pod kufle do piwa, serwetki stołowe
papierowe, serwety na stół papierowe, skoroszyty na dokumenty,
teczki na dokumenty, teczki, skoroszyty, zakładki do książek, karty
zawiadomienia, zeszyty, znaczki pocztowe, 21 figurki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, naczynia, kubki, 25 bandany na szyję, berbety, kwefy, nakrycia
głowy, berety, bielizna osobista, czapki, koszule, koszule z krótkimi
rękawami, T-shirty, podkoszulki, krawaty, majtki, majtki dziecięce,
odzież gimnastyczna, odzież gotowa, skarpetki, 35 usługi prowadzenia sklepu, usługi prowadzenia hurtowni, oferowanie do sprzedaży w ramach sklepu internetowego oraz prowadzenie sprzedaży
wysyłkowej obejmującej: breloczki, afisze, plakaty, aktówki (artykuły biurowe), albumy, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bloki
listowe (papeterie), bloki rysunkowe, samoprzyczepne, rozciągliwe
błony z tworzyw sztucznych do paletyzacji, broszury, chorągiewki
papierowe, czasopisma (periodyki), drukowane publikacje, dziurkacze, figurki, statuetki z papieru mâché, formy do gliny modelarskiej,
urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie, gazety, kalendarze,
karty pocztowe, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne
niż do gier, karty indeksowe, kasetki na papeterię, kasetki na stemple, pieczątki, komiksy, biurowe urządzenia do stemplowania kopert,
koperty, koperty na butelki z kartonu lub papieru, książki, materiały
do rysowania, materiały drukowane, modele, makiety architektoniczne, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, notatniki, notesy podręczne,
okładki, obwoluty, kasetki ozdobne na papeterie, papier do pisania,
papier toaletowy, piórniki, podstawki pod kufle do piwa, serwetki
stołowe papierowe, serwety na stół papierowe, skoroszyty na dokumenty, teczki na dokumenty, teczki, skoroszyty, zakładki do książek,
karty zawiadomienia, zeszyty, znaczki pocztowe, figurki z porcelany,
ceramiki, gliny lub szkła, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, naczynia, kubki, bandany na szyję, berbety, kwefy, nakrycia
głowy, berety, bielizna osobista, czapki, koszule, koszule z krótkimi
rękawami, T-shirty, podkoszulki, krawaty, majtki, majtki dziecięce,
odzież gimnastyczna, odzież gotowa, skarpetki, 38 usługi w zakresie
przesyłania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem
terminali komputerowych i sieci internetowej, usługi w zakresie
przesyłania informacji, połączenie ze światową siecią komputerową
za pośrednictwem telekomunikacji, usługi łączności za pośrednictwem telefonii komórkowej, usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, usługi przekazu dźwięku i/lub obrazu.

(111) 295469
(220) 2015 03 30
(151) 2016 10 06
(441) 2015 07 20
(732) KALUBA PIOTR, Bydgoszcz, PL.
(540) CINCO COLORES
(540)

(210) 440831

(210) 438758

(531) 03.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 breloczki, 16 afisze, plakaty, aktówki (artykuły biurowe), albumy, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bloki listowe (papeterie), bloki rysunkowe, samoprzyczepne, rozciągliwe błony z tworzyw sztucznych do paletyzacji, broszury, chorągiewki papierowe,
czasopisma (periodyki), drukowane publikacje, dziurkacze, figurki,

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski, zielony, żółty
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing jako doradztwo handlowe, poszukiwania w zakresie patronatu,
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pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
produkcja filmów reklamowych, zarobkowe zarządzanie w zakresie
udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich, usługi menedżerskie dla sportowców, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich,, 36 zbiórki funduszy
na cele dobroczynne, organizacja zbiórek, 41 edukacja, informacje
o edukacji, edukacja-nauczanie, doradztwo zawodowe jako porady
w zakresie edukacji lub kształcenia, fotografia, fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, usługi klubów zdrowia w zakresie poprawiania kondycji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie, prowadzenie
i obsługa konferencji, kongresów, publikowanie książek, kształcenie
praktyczne-pokazy, kultura fizyczna, nagrywanie filmów na taśmach
wideo jako filmowanie, nauczanie, organizowanie obozów sportowych, organizowanie i prowadzenia warsztatów-szkolenia, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie
obozów sportowych, organizowanie zawodów sportowych, produkcja filmów innych niż reklamowych, prowadzenie zajęć fitness,
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, wypożyczanie
sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, udostępnianie obiektów
i urządzeń sportowych, usługi przekwalifikowania zawodowego,
usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, wypożyczanie sprzętu
sportowego, .

(111) 295470
(220) 2015 04 08
(210) 441144
(151) 2016 12 29
(441) 2015 07 20
(732) SZYMCZUCH ANITA FIRMA NOEZA, Mielec, PL.
(540) NOEZA
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, niebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 materiały drukowane, artykuły papiernicze, materiały
instruktażowe, szkoleniowe i dydaktyczne (z wyjątkiem urządzeń),
materiały reklamowe, podręczniki, książki, gazety, prospekty i periodyki, kalendarze, plakaty, pióra i ołówki, 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, obsługa administracyjna firm na zlecenie, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych,
rekrutacja personel, przygotowanie listy płac, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 41 szkolenia, coaching i doradztwo w zakresie
zarządzania, administracji, komunikacji, zasobów ludzkich, handlu,
marketingu, coaching w zakresie życia osobistego [life coaching],
coaching zawodowy, coaching personalny, coaching biznesowy, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie
szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe),
doradztwo zawodowe [edukacja], instruktaż w zakresie technik komunikacyjnych, kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe w dziedzinie
zarządzania, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, kursy
w zakresie rozwoju osobistego, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, prowadzenie kursów dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie kursów edukacyjnych
z zakresu biznesu, prowadzenie kursów edukacyjnych dotyczących
zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie kursów korespondencyjnych, prowadzenie seminariów szkoleniowych związanych z zarządzaniem czasem, prowadzenie seminariów instruktażowych związanych z organizacją czasu, szkolenia biznesowe,
szkolenia, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, szkolenia
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, szkolenia z zakre-
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su public relations, szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, trening rozwoju osobistego, usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi
szkoleniowe dla biznesu, usługi trenerów osobistych, usługi nauczania i szkoleniowe za pośrednictwem sieci Internet (e-learning).

(111) 295471
(220) 2015 05 05
(210) 442151
(151) 2016 11 30
(441) 2015 08 17
(732) TOPIXERIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TOPAFTIN
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych, 10 urządzenia rozpylające do aerozoli do celów medycznych.
(111) 295472
(220) 2015 05 12
(210) 442406
(151) 2016 09 08
(441) 2015 08 31
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MEMORY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) KLEPSYDRA
(540)

(531) 17.01.19, 27.05.01
(510), (511) 19 nagrobki, tabliczki nagrobne, płyty nagrobne niemetalowe, nagrobki metalowe, płyty, 20 trumny, osprzęt niemetalowy
do trumien, 45 pogrzeby.
(111) 295473
(220) 2015 07 13
(210) 444700
(151) 2016 05 09
(441) 2015 10 26
(732) C.HARTWIG GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, PL.
(540) H EST. 1858 C.HARTWIG GDYNIA S.A.
(540)

Kolor znaku: granatowy, limonkowy, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.06, 24.15.13
(510), (511) 36 agencja celna, 39 transport, spedycja, logistyka,
fracht, fracht przewóz towarów, transport kolejowy, kontenery magazynowe, magazynowanie, pośrednictwo frachtowe, promowy
transport, pośrednictwo frachtowe, promowy transport, przewożenie ładunków, rezerwacja transportu, rozładunek, transport samochodowy, składowanie towarów, spedycja, transport statkami, załadunek statków .
(111) 295474
(220) 2015 07 20
(210) 444998
(151) 2016 06 17
(441) 2015 10 26
(732) KRASNODĘBSKI MARCIN MARCIN, Wołomin, PL.
(540) KOMODO
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, jabłkowy sok, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje
bezalkoholowe na bazie miodu, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, bezalkoholowe napoje
owocowe, nektary owocowe, bezalkoholowe soki owocowe, nektary
owocowe bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe z sarsaparillą, woda
jako napoje, wody gazowane, woda mineralna (napoje), kwas chlebowy (napoje bezalkoholowe), syrop do lemoniady, woda litowa, woda
selcerska, syropy do napoi, soki warzywne (napoje), sorbety (napoje),
woda stołowa, syropy do napojów, woda gazowana, woda litowa,
woda sodowa, napoje energetyzujące gazowane, 34 bloczki bibuł-
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ki papierosowej, gilzy do papierosów, ustniki do papierosów i cygar
z bursztynu, cygara, cygaretki, gilotynki do cygar, cygarnice, cygarniczki, ustniki do cygarniczki fajki, fajki, przybory do czyszczenia fajki,
stojaczki na fajki, filtry do papierosów, zbiorniki na gaz do zapalniczek,
papier higroskopijny do fajek, humidory, kamienie do zapalniczek, bibułka papierosowa, papierosy, kieszonkowe przyrządy do skręcania
papierosów, ustniki papierosowe, papierosy elektroniczne, papierosy
zawierające substytuty tytoniu, nie dla celów leczniczych, papierośnice, pojemniki na zapałki, popielniczki dla palaczy, spluwaczki dla żujących, tabaka, tabakierki, tytoń, pojemniki na tytoń, ustniki do cygar,
ustniki do cygarniczek, ustniki papierosów, woreczki na tytoń, zbiorniczek z gazem do zapalniczki, zapalniczki dla palaczy tytoniu, zapałki,
pudełka na zapałki, ciekłe roztwory nikotyny do stosowania w e-papierosach, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych inne niż olejki elektryczne, środki aromatyzujące do tytoniu inne niż olejki eteryczne, waporyzatory dla palaczy do stosowania
doustnego, tytoń do żucia, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, wynajem automatycznych dystrybutorów,
dekoracja wystaw sklepowych, oferowanie w mediach produktów dla
detalicznego handlu takich jak aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, jabłkowy sok, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu,
napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje izotoniczne, napoje
energetyczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, bezalkoholowe
napoje owocowe, nektary owocowe, bezalkoholowe soki owocowe,
nektary owocowe bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe z sarsaparillą, woda jako napoje, wody gazowane, woda mineralna (napoje), kwas
chlebowy (napoje bezalkoholowe), syrop do lemoniady, woda litowa,
woda selcerska, syropy do napoi, soki warzywne (napoje), sorbety (napoje), woda stołowa, syropy do napojów, woda gazowana, woda litowa, woda sodowa, napoje energetyzujące gazowane, fakturowanie,
fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom (punkt informacji konsumenckiej), handlowe wyceny, informacja
o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami,
księgowość, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pokazy towarów, porównywanie cen usług, powielanie
dokumentów, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
edycja tekstów, sprzedaż napojów bezalkoholowych, sprzedaż napojów energetyzujących, sprzedaż napojów energetycznych.

(111) 295475
(220) 2015 09 29
(210) 447504
(151) 2016 06 23
(441) 2016 01 04
(732) TATRYSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białka Tatrzańska, PL.
(540) TATRY Ski
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, w szczególności: liny (aparatura i urządzenia do transportu za pomocą lin), pojazdy śnieżne, rowery, sanie
osobowe (pojazdy), wyciągi narciarskie, wyciągi krzesełkowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, w szczególności: dystrybucja
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur),
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, materiały reklamowe, plakaty reklamowe, reklama. reklama radiowa, reklama (rozpowszechnianie materiałów, ulotek, prospektów, druków, próbek), reklama billboardowa,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy prasowe, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, reklama telewizyjna, usługi marketingowe,
39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży. w szczególności: informacja turystyczna, informacja o podróżach i transporcie turystycznym, organizowanie wycieczek lądowych
i morskich, pielgrzymek oraz zwiedzania turystycznego, organizowanie wypoczynku grupowego, podróży i turystyki, pośrednictwo
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w sprzedaży usług turystycznych i rekreacyjnych, prowadzenie biur turystycznych, rezerwacja miejsc na wycieczki i środki transportu, sprzedaż miejsc na środki transportu, usługi w zakresie pilotażu wycieczek,
wynajmowanie środków transportu, usługi przewozowe kolejami linowymi i wyciągami narciarskimi, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, w szczególności: informacja o imprezach rozrywkowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych, organizowanie imprez masowych o charakterze sportowym, rozrywkowym,
rekreacyjno-wypoczynkowym, szkoleniowym oraz imprez okolicznościowych. publicznych konkursów, plebiscytów, gali, balów, spektakli i koncertów, organizowanie i obsługa dyskotek, organizowanie
pokazów i wystaw, targów i ekspozycji tematycznych z zakresu sztuki,
kultury, edukacji i rozrywki, usługi tworzenia publikacji multimedialnych i internetowych, usługi wydawnicze w zakresie publikacji książek,
gazet, czasopism i periodyków, publikowanie katalogów, wydawnictw
konferencyjnych, broszur, folderów i plakatów, tekstów innych niż
reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków,
usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi imprez o charakterze edukacyjnym, naukowym. rozrywkowym i rekreacyjnym,
zwłaszcza konferencji, kongresów, zjazdów, szkoleń, seminariów, wykładów, sympozjów, targów, wystaw oraz konkursów, usługi w zakresie przygotowania i produkcji filmów, programów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie sprzętu sportowego, udostępnianie ośrodków
rekreacji, sport, rozrywka, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
tymczasowe zakwaterowanie, w szczególności: bary szybkiej obsługi,
biura zakwaterowania, hotele, agencje, pensjonaty, pobyt czasowy,
rezerwacje kwater na pobyt czasowy, domy turystyczne, usługi związane z działalnością hotelarską i gastronomiczną zwłaszcza w zakresie
obsługi ruchu turystycznego.

(111) 295476
(220) 2015 10 07
(210) 447823
(151) 2016 06 13
(441) 2016 01 18
(732) LADOWSKA DOROTA MEDYCZNE CENTRUM SZKOLENIOWE,
Gorzów Wlkp, PL.
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 26.11.03, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi szkoleniowe w zakresie udzielania pomocy
medycznej, doskonalenie zawodowe służb medycznych, warsztaty,
ćwiczenia z zakresu: medycyny ratunkowej.
(111) 295477
(220) 2015 10 12
(210) 447979
(151) 2016 07 12
(441) 2016 01 18
(732) GIEL GRETA CHICACA, Rybnik, PL.
(540) CHICACA
(510), (511) 18 aktówki, teczki, chlebaki na ramię, etui na klucze, kuferki, kuferki na kosmetyki, kufry podróżne, parasole, plecaki, portfele, portmonetki, torby plażowe, torby podróżne, 25 odzież męska,
damska, młodzieżowa, dziecięca i niemowlęca, bielizna osobista,
szale, chusty, paski do odzieży, szelki, krawaty i muszki, nakrycia głowy, obuwie, biustonosze, bluzy, kombinezony, boa na szyję, bryczesy, spodnie, dzianina, dżerseje, etole, fartuchy, futra, garnitury, getry,
gorsety, halki, kamizelki, koszule, kurtki, kurtki wełniane lub futrzane
z kapturem, legginsy, paski, peleryny, odzież gotowa, odzież ze skóry,
odzież z imitacji skóry, płaszcze, podkoszulki, pończochy, podwiązki,
rajstopy, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, sari, sarongi, spódnice, spódnico-spodnie, spodenki, stroje plażowe, sukienki, swetry, szaliki, szarfy, szlafroki, T-shirty, trykoty, woalki, żakiety, wyroby
pończosznicze, 26 zapięcia do odzieży, wykończenia pasmanteryjne i ozdobne do odzieży i nakryć głowy, zapięcia do szelek, klamry
do odzieży i obuwia, ozdoby do kapeluszy, litery i cyfry do znakowania
odzieży, naszywki, napy, sznurowadła, sznury, emblematy ozdobne,
35 pokazy towarów, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, działalność
handlowa, wyselekcjonowanie różnych produktów dla osób trzecich
tak, by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w do-
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brych warunkach następujących towarów: odzież męska, damska,
młodzieżowa, dziecięca i niemowlęca, bielizna osobista, szale, chusty,
paski do odzieży, szelki, krawaty i muszki, nakrycia głowy, obuwie, biustonosze, bluzy, kombinezony, boa na szyję, bryczesy, spodnie, dzianina, dżerseje, etole, fartuchy, futra, garnitury, getry, gorsety, halki, kamizelki, koszule, kurtki, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, legginsy,
paski, peleryny, odzież gotowa, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry,
płaszcze, podkoszulki, pończochy, podwiązki, rajstopy, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, sari, sarongi, spódnice, spódnico-spodnie,
spodenki, stroje plażowe, sukienki, swetry, szaliki, szarfy, szlafroki, T-shirty, trykoty, woalki, żakiety, wyroby pończosznicze, 40 krojenie
usługowe odzieży, szycie usługowe odzieży, 41 pokazy odzieży, również z udziałem modelek i modeli w celach rozrywkowych, 42 usługi
projektantów mody, projektowanie odzieży, obuwia oraz dodatków
wykończeniowych i ozdobnych, wzornictwo przemysłowe, stylizacja dla wzornictwa przemysłowego, testowanie materiałów, opracowywanie technologii wytwarzania odzieży /formy/, opracowywanie
wzornictwa odzieży, 45 zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 295478
(220) 2015 12 01
(210) 449895
(151) 2016 10 03
(441) 2016 02 29
(732) WOJEWODZIC WŁODZIMIERZ P.P.H. WOJEWODZIC,
Nowy Sącz, PL.
(540) WW WOJEWODZIC
(540)

(531) 26.01.02, 27.05.01
(510), (511) 18 wyroby ze skory i materiałów skóropodobnych: aktówki, breloki, etui na klucze, kosmetyczki, etui na przybory do pisania, paski, plecaki, portfele, portmonetki, saszetki, torby, torebki,
teczki, walizki, buty, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna, internetowa
towarów wykazanych w klasie 18 takich jak: wyroby ze skory i materiałów skóropodobnych: aktówki, breloki, etui na klucze, kosmetyczki, etui na przybory do pisania, paski, plecaki, portfele, portmonetki,
saszetki, torby, torebki, teczki, walizki, buty.
(111) 295479
(220) 2016 03 29
(151) 2016 12 12
(441) 2016 07 04
(732) MIKUŁA KRZYSZTOF, Gniezno, PL.
(540) MIKUŁA Rok założenia 1989
(540)

(210) 454231

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, czarny
(531) 06.07.01, 18.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, w tym
w szczególności: badania marketingowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, fakturowanie, fotokopiowanie, agencje informacji handlowej, informacja
o działalności gospodarczej, analiza kosztów, maszynopisanie, sondaże opinii, poszukiwania w zakresie patronatu, usługi porównywania cen, powielanie dokumentów, public relations, rachunkowość, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych,
reklamy radiowe, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, analizy rynku, badania rynku,
usługi sekretarskie, sortowanie danych w bazach komputerowych,
publikowanie sponsorowanych tekstów, sporządzanie sprawozdań
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rachunkowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, edycja tekstów,
reklama telewizyjna, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, kreowanie wizerunku
[firmy, usług, towaru], wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, organizacja wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, wystawy handlowe, wywiad gospodarczy, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zestawienia statystyczne, 37 usługi
budowlane, naprawy i usługi instalacyjne, w zakresie: bieżnikowanie
opon, czyszczenie pojazdów, informacja o naprawach, mycie pojazdów, naprawa pojazdów, obsługa i naprawa samochodów, obsługa
pojazdów, polerowanie pojazdów, smarowanie pojazdów, usługi stacji obsługi samochodów [tankowanie i obsługa], wulkanizacja opon
[naprawy], zabezpieczanie pojazdów przed korozją, 39 transport,
pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, w tym
w szczególności, autobusowe usługi transportowe, dostarczanie
towarów zamówionych korespondencyjnie, wynajmowanie garaży,
holowanie, informacje o ruchu drogowym, usługi kierowców, korespondencja, dostarczanie przesyłek, dostarczanie kwiatów, informacja o magazynowaniu, pakowanie produktów, pakowanie towarów,
prowadzenie parkingów, pilotowanie, wypożyczanie pojazdów,
pośrednictwo frachtowe, przenoszenie, przewóz bagaży, przeprowadzki, dostarczanie przesyłek, przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, rezerwacja miejsc na podróż, rozładunek,
transport samochodowy, składowanie, spedycja, usługi taksówek,
dostarczanie towarów, składowanie towarów, informacja o transporcie, pośrednictwo w transporcie, rezerwacja transportu, transport
mebli, transport pasażerski, transport podróżnych, usługi kurierskie
[listy lub towary], organizowanie wycieczek, wynajmowanie magazynów, wypożyczanie ciężarówek, wypożyczanie samochodów.

(111) 295480
(220) 2016 09 02
(210) 461035
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) flunishot
(510), (511) 5 biocydy, preparaty weterynaryjne, leki do celów weterynaryjnych, suplementy diety dla zwierząt.
(111) 295481
(220) 2016 09 02
(210) 461031
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) DOIT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rybnik, PL.
(540) NORTH MOUNTAIN
(510), (511) 14 zegarki, zegarki na rękę, zegary, zegary i zegarki elektryczne, biżuteria, futerały do stosowania w zegarmistrzostwie, obudowy [skrzynki] do zegarów, paski do zegarków, 18 skórzane pasy
na ramię, skórzane smycze, portfele, portmonetki, pudełka ze skóry
lub z skóry wtórnej, skórzane pasy na ramię, pasy naramienne ze skóry, 25 koszule, koszule z krótkimi rękawami, spodnie, T-shirty.
(111) 295482
(220) 2016 09 02
(210) 461032
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) DOIT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rybnik, PL.
(540) NORTH MOUNTAIN
(540)

(531) 06.01.01, 06.01.02, 06.01.04, 27.05.01
(510), (511) 14 zegarki, zegarki na rękę, zegary, zegary i zegarki elektryczne, biżuteria, futerały do stosowania w zegarmistrzostwie, obudowy [skrzynki] do zegarów, paski do zegarków, 18 skórzane pasy
na ramię, skórzane smycze, portfele, portmonetki, pudełka ze skóry
lub z skóry wtórnej, skórzane pasy na ramię, pasy naramienne ze skóry, 25 koszule, koszule z krótkimi rękawami, spodnie, T-shirty.
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(111) 295483
(220) 2016 09 02
(210) 461043
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 24
(732) ELEKTROPROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ep
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty
(531) 01.15.03, 24.15.01, 24.15.15, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 działalność związana z informatyką: przetwarzanie
i obsługa baz danych, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 36 zarządzanie nieruchomościami
mieszkalnymi i niemieszkalnymi, wynajem nieruchomości na własny
rachunek, 42 działalność w zakresie projektowania budowlanego,
urbanistycznego i technologicznego, działalność geodezyjna i kartograficzna, działalność w zakresie sprzętu komputerowego, działalność w zakresie oprogramowania.
(111) 295484
(220) 2016 09 02
(210) 461046
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 24
(732) MARSZAŁEK I PARTNERZY-ADWOKACI SPÓŁKA
PARTNERSKA, Warszawa, PL.
(540) The Art of Law
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi prawne, doradztwo prawne, porady prawne
i zastępstwo procesowe, monitorowanie znaków towarowych .
(111) 295485
(220) 2016 09 02
(210) 461053
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 24
(732) KRÜGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka, PL.
(540) Witamusss
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki, preparaty dietetyczne
do celów leczniczych, preparaty witaminowe do celów leczniczych,
preparaty mineralne, napoje do celów leczniczych, suplementy diety
dla ludzi i zwierząt, 30 słodycze z dodatkiem słodzików naturalnych
i syntetycznych, 32 napoje i koncentraty z dodatkiem słodzików syntetycznych, napoje energetyzujące.
(111) 295486
(220) 2016 09 02
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) CHROBOT KARINA, Wrocław, PL.
(540) DUARTE EKSKLUZYWNA PRALNIA
(540)

(210) 461054

Kolor znaku: ciemnobrązowy, złoty
(531) 02.03.04, 02.03.07, 02.03.22, 02.03.23, 09.01.25, 14.05.01, 14.05.02,
17.01.19, 24.01.05, 24.01.08, 24.09.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
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(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, sprzedaż towarów takich jak: detergenty do prania, kosmetyki, akcesoria do garderoby, chemia do prania i pielegnacji garderoby, chemia do domu,
37 pranie, pranie wodne, pranie bielizny, pranie odzieży, pranie bielizny pościelowej i ręczników, pranie na sucho, pranie chemiczne,
czyszczenie odzieży, suszenie odzieży, maglowanie, maglowanie
bielizny pościelowej, maglowanie obrusów, prasowanie, prasowanie
bielizny, prasowanie parowe odzieży.

(111) 295487
(220) 2016 09 02
(210) 461057
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) PUPKA-LIPIŃSKI MIKOŁAJ, Gdynia, PL.
(540) BLACKPARTNERS TO SEE THE INVISIBLE. TO DO THE
IMPOSSIBLE.
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 36 doradztwo w sprawach finansowych, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe.
(111) 295488
(220) 2016 09 02
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 24
(732) SODA PLUSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) soda+
(540)

(210) 461067

Kolor znaku: zielony, niebieski
(531) 24.13.01, 24.17.05, 24.17.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie hurtowni i sklepów polegające na oferowaniu sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz sprzedaży przez Internet i sprzedaży wysyłkowej w zakresie: artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego, mebli i sprzętu oświetleniowego do użytku
domowego, żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 37 usługi
profesjonalnego montażu urządzeń gospodarstwa domowego, mebli i sprzętu oświetleniowego, usługi diagnostyki oraz naprawy urządzeń gospodarstwa domowego mebli i sprzętu oświetleniowego,
serwis i przeglądy urządzeń gospodarstwa domowego mebli i sprzętu oświetleniowego.
(111) 295489
(220) 2016 09 02
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 24
(732) SODA PLUSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) cookPRO professional cooking equipment
(540)

(210) 461068

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 24.13.01, 24.17.05, 24.17.09, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.16,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 prowadzenie hurtowni i sklepów polegające na oferowaniu sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz sprzedaży przez Internet i sprzedaży wysyłkowej w zakresie: artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego, mebli i sprzętu oświetleniowego do użytku
domowego, żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 37 usługi
profesjonalnego montażu urządzeń gospodarstwa domowego, mebli i sprzętu oświetleniowego, usługi diagnostyki oraz naprawy urządzeń gospodarstwa domowego mebli i sprzętu oświetleniowego,
serwis i przeglądy urządzeń gospodarstwa domowego mebli i sprzętu oświetleniowego.
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(111) 295490
(220) 2016 09 03
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) ENGEL ZBIGNIEW AZM, Wieliczka, PL.
(540) KARCZMA POD WIELKĄ SOLĄ
(540)

(210) 461077

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 25.01.09
(510), (511) 29 drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, galaretki jadalne,
galaretki mięsne, galaretki owocowe, konfitury, konserwy, mięso,
mięso konserwowane, napoje mleczne lub z przewagą mleka, owoce
konserwowane w alkoholu, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, pikle, potrawy na bazie ryb, ryby, pasztety z mięs i dziczyzny, produkty mleczne, wyroby z mleka, masło, sery, śmietana, rosoły, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sosy mięsne, sosy do sałat,
śledzie, zupy, wyroby kulinarne przeznaczone do bezpośredniego
spożycia z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, owoców, warzyw, produktów mlecznych, wędliny, 30 chleb, bułeczki, ciastka, cukierki, potrawy
na bazie mąki, przyprawy, w tym przyprawy na bazie soli, sosy, słodycze, wyroby cukiernicze, piekarnicze, 32 napoje bezalkoholowe,
napoje owocowe, piwo, preparaty do przygotowywania napojów,
preparaty do sporządzania likierów, soki warzywne, soki owocowe,
syropy do napojów, woda gazowana, woda mineralna, woda stołowa, 41 organizowanie i prowadzenie przyjęć w zakresie obejmującym rozrywkę, organizowanie i obsługa konferencji, zjazdów, seminariów, kongresów, organizowanie wyjazdów i imprez plenerowych
o charakterze rozrywkowo--kulturalnym, 43 usługi hotelowe, usługi
prowadzenia kawiarni, restauracji, usługi w zakresie barów szybkiej
obsługi, usługi kateringowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, bale,
koncerty i konferencje, obsługa gastronomiczna.
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(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, szampony dla zwierząt domowych, 5 preparaty do mycia zwierząt, preparaty weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, środki
do mycia psów, lotony dla psów, obroże przeciwpasożytnicze dla
zwierząt, 31 pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, produkty do hodowli zwierząt, produkty na ściółkę dla zwierząt, produkty
uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, suchary dla psów, ziarno
do żywienia zwierząt, produkty uboczne z ziaren zbóż jako pasza dla
zwierząt, papier ścierny dla zwierząt domowych jako ściółka, piasek
aromatyczny dla zwierząt domowych jako ściółka, algi spożywcze
dla ludzi lub zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, drożdże
jako pasza dla zwierząt, kiszonki jako pokarm dla zwierząt, mączka
dla zwierząt, papier ścierny dla zwierząt domowych jako ściółka, piasek aromatyczny dla zwierząt domowych jako ściółka, pokarm dla
ptaków, pokarm dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych.

(111) 295493
(220) 2016 09 05
(210) 461090
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, PL.
(540) TARCZYŃSKI KABANOS Excellence
(540)

(111) 295491
(220) 2016 09 05
(210) 461080
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) KONDRAT WINA WYBRANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) HURT ONLINE Wina wybrane dla Twojego lokalu! WWW.
HURTONLINE.MAREKKONDRAT.PL
(540)

Kolor znaku: czarny, beżowy, biały
(531) 05.07.10, 19.03.01, 19.07.01, 19.07.09, 26.11.01, 26.11.05,
26.11.08, 24.17.01, 24.17.04, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, 35 usługi sprzedaży hurtowej
w związku z napojami alkoholowymi, usługi w zakresie gromadzenia
napojów alkoholowych w celu umożliwienia klientom wygodnego
zapoznania się z ofertą i dokonania zakupu w sklepach detalicznych
i hurtowych.
(111) 295492
(220) 2016 09 05
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) CONECTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) EMPIRE Genuine Petfood Story
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 24.09.01, 26.11.08, 26.11.13, 29.01.12, 27.05.01

(210) 461083

Kolor znaku: pomarańczowy, ciemnoniebieski, biały, srebrny
(531) 19.03.25, 25.01.06, 25.01.18, 25.01.19, 26.02.07, 26.04.02,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 29 kabanosy.
(111) 295494
(220) 2016 09 05
(210) 461093
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) CONTRANS TI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) CONTRANS
(510), (511) 9 cewki dławikowe [impedancje], cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, karkasy na cewki elektryczne, chipy [układy scalone], czujniki, diody świecące [led], gniazdka, wtyczki i inne
kontakty [złącza elektryczne], karkasy dla cewek elektrycznych, kondensatory, łączniki elektryczne, mikroprocesory, nadajniki sygnałów
elektronicznych, oporniki elektryczne [rezystory], półprzewodniki,
procesory [centralne jednostki przetwarzania], przekaźniki elektryczne, przełączniki elektryczne, transformatory elektryczne, trans-
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formatory podnoszące napięcie, transpondery, tranzystory [elektronika], układy scalone, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła,
urządzenia zdalnego sterowania, wtyczki, gniazdka i inne kontakty
[złącza elektryczne], zaciski przewodów [elektryczność], złącza [elektryczność], złącza do przewodów elektrycznych, złącza elektryczne,
złączki [elektryczność], 35 zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, usługi zaopatrzenia osób trzecich [zakupy
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], 42 opracowywanie
projektów technicznych.

(111) 295495
(220) 2016 09 05
(210) 461094
(151) 2017 02 13
(441) 2016 10 24
(732) FERAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zduńska Wola, PL.
(540) BB Creme effect
(510), (511) 25 odzież, bielizna, obuwie, nakrycia głowy, rajstopy,
pończochy, skarpetki.
(111) 295496
(220) 2016 09 05
(210) 461098
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) TESCO (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Scan & Shop MOBILE Najszybszy sposób na zakupy
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czarny, czerwony
(531) 16.01.04, 16.01.25, 20.05.16, 24.17.05, 24.17.09, 24.17.25,
25.07.20, 26.04.02, 26.11.03, 26.11.07, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
pobieranie w czasie rzeczywistym informacji o cenach dostępnych
w ofercie handlowej towarów i usług oraz obsługę płatności elektronicznych, publikacje elektroniczne, 35 usługi sklepów w zakresie
sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów spożywczych, usługi
informowania o produktach i sprzedaży poprzez Internet, usługi reklamowania i promocji, 36 usługi finansowe, informacje i doradztwo
finansowe, obsługa płatności kartami kredytowymi i debetowymi,
zarządzanie finansami.
(111) 295497
(220) 2016 09 05
(210) 461103
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) TESCO (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) TESCO Ciesz się tym, co dobre
(510), (511) 16 druki katalogi, ulotki z kartonu i papieru, papierowe
gazetki, torby z papieru, kartonu i tworzyw sztucznych do pakowania, opakowania papierowe i z tworzyw sztucznych, plakietki, plansze, bannery z kartonu i papieru, taśmy z folii do pakowania, drukowane materiały reklamowe z papieru i kartonu, 25 koszulki, czapki,
opaski, 35 usługi sklepów w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów spożywczych, usługi informowania o produktach
i sprzedaży poprzez Internet, usługi reklamowania i promocji.
(111) 295498
(220) 2016 09 05
(210) 461122
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Cevino
(510), (511) 5 herbicydy.
(111) 295499
(151) 2017 02 08

(220) 2016 09 05
(441) 2016 10 24

(210) 461123
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(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Monogra
(510), (511) 5 herbicydy.
(111) 295500
(220) 2016 09 05
(210) 461125
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Kollin 500 SE
(510), (511) 5 fungicydy.
(111) 295501
(220) 2016 09 05
(210) 461126
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Plonarius
(510), (511) 5 herbicydy.
(111) 295502
(220) 2016 09 05
(210) 461128
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 24
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Irjos
(510), (511) 5 fungicydy.
(111) 295503
(220) 2016 09 05
(210) 461129
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 24
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) SOLIDER
(510), (511) 5 herbicydy.
(111) 295504
(220) 2016 09 05
(210) 461131
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 24
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Virta
(510), (511) 5 fungicydy.
(111) 295505
(220) 2016 09 05
(210) 461134
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 24
(732) CONTRANS TI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) CONTRANS TI
(510), (511) 9 cewki dławikowe [impedancje], cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, karkasy na cewki elektryczne, chipy [układy scalone], czujniki, diody świecące [led], gniazdka, wtyczki i inne
kontakty [złącza elektryczne], karkasy dla cewek elektrycznych, kondensatory, łączniki elektryczne, mikroprocesory, nadajniki sygnałów
elektronicznych, oporniki elektryczne [rezystory], półprzewodniki,
procesory [centralne jednostki przetwarzania], przekaźniki elektryczne, przełączniki elektryczne, transformatory elektryczne, transformatory podnoszące napięcie, transpondery, tranzystory [elektronika], układy scalone, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła,
urządzenia zdalnego sterowania, wtyczki, gniazdka i inne kontakty
[złącza elektryczne], zaciski przewodów [elektryczność], złącza [elektryczność], złącza do przewodów elektrycznych, złącza elektryczne,
złączki [elektryczność], 35 zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, usługi zaopatrzenia osób trzecich [zakupy
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], 42 opracowywanie
projektów technicznych.
(111) 295506
(220) 2016 09 05
(210) 461137
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 24
(732) NOVARTIS AG, Bazylea, CH.
(540) ALTAC
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
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(111) 295507
(220) 2016 09 05
(210) 461138
(151) 2017 02 13
(441) 2016 10 24
(732) SUCHOCKA RITA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE DZIECKO, Sanok, PL.
(540) BELLAMY
(510), (511) 20 meble, meble domowe, pulpity-meble, lustra-meble,
półki-meble, stoły-meble, meble komputerowe, pufy-meble, meble
drewniane, szafy-meble, komody-meble, meble nadmuchiwane, regały-meble, siedzenia-meble, meble wielofunkcyjne, półki ścienne-meble, meble do siedzenia, półki wiszące-meble, meble dla dzieci,
meble zawierające łóżka, szuflady do przechowywania-meble, pudła
do przechowywania-meble, meble z tworzyw sztucznych, stojaki
na książki-meble, stojaki na głośniki-meble, szafki do komputerów-meble, podpórki do książek-meble, pulpity do książek-meble, regały
z metalu-meble, półki z metalu-meble, kosze do przechowywania-meble, meble wykonane z tworzyw sztucznych, meble domowe
wykonane z drewna, drewniane półki i stojaki-meble, meble wykonane głównie ze szkła, półki z niemetalowych materiałów-meble,
regały metalowe-systemy półkowe-meble, meble wykonane z substytutów drewna, meble z opcją zmieniania w łóżka, miniaturowe
meble wykonane z włókna drzewnego, meble i akcesoria meblowe
wyposażenia domu, stojaki-meble do użycia ze sprzętem audio,
poduszki dmuchane jako meble-do celów niemedycznych, zestawy części sprzedawane jako całość do montażu w meble, zestawy
części-sprzedawane razem, z których montuje się meble, elementy
naroży na meble-nakładki ochronne, nie z metalu.
(111) 295508
(220) 2016 09 05
(210) 461144
(151) 2017 02 14
(441) 2016 10 24
(732) KONIECZNY RAFAŁ, Warszawa, PL.
(540) Soundize
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania marketingowe, badania
opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, marketing, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, ogłoszenia reklamowe-rozpowszechnienie, produkcja filmów reklamowych, reklama, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rynek-analizy, badania rynku, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, teksty-edycja, tworzenie reklamowych
i sponsorowanych tekstów, telewizyjna reklama, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, zarobkowe zarządzanie w zakresie
udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 41 filmowe studia, usługi prezenterów muzyki, pisanie tekstów, inne niż reklamowe,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, kompozycje muzyczne-usługi, producenckie usługi muzyczne, konferencje-organizowanie i obsługa, organizowanie i obsługa kongresów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, orkiestry-usługi, pisanie
scenariuszy, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach wideo.
(111) 295509
(220) 2016 09 06
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) mBank Mobilna autoryzacja
(540)

(210) 461156

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny, żółty, ciemnoczerwony,
niebieski, zielony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02
(510), (511) 36 autoryzacja operacji finansowych w systemie bankowym, autoryzacja mobilnych operacji finansowych w systemie
bankowym, usługi finansowe i bankowe, usługi finansowe i bankowe
świadczone za pośrednictwem Internetu, mobilne usługi finansowe
i bankowe.
(111) 295510
(220) 2016 09 06
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.

(210) 461157

3123

(540) mBank Asystent płatności
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny, żółty, ciemnoczerwony,
niebieski, zielony, szary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18,
26.04.08
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, aplikacje mobilne,
oprogramowanie komputerowe i aplikacje mobilne do obsługi bankowych systemów płatności oraz operacji bankowych, finansowych
i walutowych, oprogramowanie komputerowe i aplikacje mobilne
do mobilnej obsługi bankowych systemów płatności oraz operacji
bankowych, finansowych i walutowych, 36 dokonywanie płatności,
mobilne dokonywanie płatności, operacje: bankowe, finansowe i walutowe, mobilne operacje: bankowe, finansowe i walutowe, usługi
finansowe i bankowe, usługi finansowe i bankowe świadczone za pośrednictwem Internetu, mobilne usługi finansowe i bankowe.
(111) 295511
(220) 2016 09 06
(210) 461158
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) Compagnie Gervais Danone, Paryż, FR.
(540) STAY STRONG
(510), (511) 29 produkty mleczne, głównie produkty z mleka sfermentowanego, sfermentowane produkty mleczne, jogurty i biały ser.
(111) 295512
(220) 2016 09 06
(210) 461168
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) SYGITOWICZ MAGDALENA ATHOME, Marki, PL.
(540) at HOME NIERUCHOMOŚCI-ZNAMY SIĘ NA TYM.
(540)

Kolor znaku: złoty, zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości
[tylko nieruchomości], timesharing nieruchomości, wycena nieruchomości, agencje nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami,
organizowanie wynajmu nieruchomości, finansowanie nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, inwestycje majątkowe [nieruchomości], inwestowanie w nieruchomości, zarządzanie portfelem
nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, usług1 kredytowania nieruchomości, ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, usługi doradcze dotyczące
nieruchomości, usługi finansowania zakupu nieruchomości, usługi
finansowe dotyczące nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości handlowych, wyceny finansowe nieruchomości
dzierżawionych, ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, dostarczanie informacji
dotyczących nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami,
zarządzanie powiernicze nieruchomościami, agencje mieszkaniowe
(nieruchomości), sprawy dotyczące nieruchomości, ocena nieruchomości [wycena], wyceny finansowe nieruchomości, wycena nieruchomości [finansowa], usługi wyceny nieruchomości, ubezpieczenia
majątkowe [nieruchomości], usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, usługi depozytowe w zakresie nieruchomości, usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa
nieruchomości mieszkaniowych, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena i zarządzanie
nieruchomościami, ocena i wycena nieruchomości, oszacowania
majątku nieruchomego (nieruchomości), usługi w zakresie nieruchomości, organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, inwestowanie kapitału w nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych
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[nieruchomości], pożyczki pod zastaw nieruchomości, zapewnienie
finansowania rozbudowy nieruchomości, planowanie inwestycji
w nieruchomości, organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości],
organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, doradztwo
w zakresie nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, udzielanie
informacji dotyczących wyceny nieruchomości, wycena finansowa
[ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie ubezpieczania
nieruchomości, usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, usługi doradcze dotyczące
własności nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości
korporacyjnych, planowanie finansów w zakresie nieruchomości, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości,
nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], doradztwo dotyczące
inwestowania w nieruchomości, usługi finansowe w zakresie nieruchomości, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości,
skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości,
udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, pobieranie podatków od nieruchomości komercyjnych, usługi doradcze
dotyczące wyceny nieruchomości, wyceny nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych, usługi badawcze dotyczące nabywania
nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami,
usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi w zakresie
wyceny nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, usługi
zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, usługi wyceny
nieruchomości w celach fiskalnych, organizowanie umów pożyczki
pod zastaw nieruchomości, zabezpieczanie środków finansowych
na zakup nieruchomości, usługi w zakresie odnawiania dzierżawy
nieruchomości, usługi finansowe w zakresie zakupu nieruchomości,
usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, odbieranie długów z tytułu wynajmu nieruchomości, wycena finansowa majątku
osobistego i nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz
osób trzecich, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich,
usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, planowanie dotyczące
powiernictwa w zakresie nieruchomości, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, usługi bankowości inwestycyjnej
w zakresie nieruchomości, usługi agencji w zakresie komercyjnych
nieruchomości, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, usługi w zakresie
odstąpienia od dzierżawy nieruchomości, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, usługi ubezpieczeniowe
w zakresie nieruchomości krytych strzechą, usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, udzielanie gwarancji finansowych
dotyczących zabezpieczeń na nieruchomościach, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami
przemysłowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami
związane z centrami handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania
nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, doradztwo
związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, wyceny finansowe nieruchomości posiadanych z tytułu własności nieograniczonej, wybór i nabywanie nieruchomości w imieniu
osób trzecich], usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości
za prowizję, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, usługi w zakresie porozumień dotyczących
nieruchomości [usługi finansowe], udzielanie informacji dotyczących
kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie
nieruchomością, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem
i sprzedażą ziemi, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem
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i sprzedażą budynków, usługi nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego,
37 budowanie nieruchomości, remont nieruchomości, konserwacja nieruchomości, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa
nieruchomości przemysłowych, budowa nieruchomości [budownictwo], budowa nieruchomości mieszkalnych, usługi doradcze
dotyczące renowacji nieruchomości, usługi nadzoru budowlanego
w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, 42 oględziny nieruchomości, planowanie budowy nieruchomości, usługi projektowe
dotyczące nieruchomości mieszkalnych, sporządzanie raportów
dotyczących planowania nieruchomości, usługi projektowe związane z nieruchomościami, ocena i badanie nieruchomości pod kątem
obecności materiałów niebezpiecznych.

(111) 295513
(220) 2016 09 06
(210) 461174
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) CARAMELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) caramella
(510), (511) 20 meble dziecięce i młodzieżowe, krzesełka do karmienia dzieci, łóżeczka dziecięce, kołyski, łóżeczka turystyczne dla
dzieci, leżaki dla dzieci, meble biurowe, meble gabinetowe, meble
pokojowe, meble sypialniane, zestawy jadalne, meble skrzyniowe,
systemy zabudowy mebli modułowych, meble kuchenne, meble tapicerowane, zestawy wypoczynkowe, narożniki, sofy, leżanki, wersalki, kanapy, łóżka, fotele, gabloty, komody, kredensy, krzesła i meble
do siedzenia, ławy, półki meblowe, skrzynie, biurka, stoły, stoły konferencyjne, segmenty jako meble lub ich elementy, blaty robocze,
taborety, elementy drewniane do mebli, wieszaki stojące na odzież,
wykończenia plastikowe do mebli: kołki, nakrętki, śruby, materace
do łóżek, lustra, ramy i ramki do obrazów, dekoracje przestawne
do wyposażania wnętrz, w szczególności skrzynie, kufry i szkatułki,
kwietniki, doniczki na kwiaty i podstawki do nich, figurki z drewna,
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, muszle, stojaki do prezentacji, stojaki na gazety, stojaki na parasole, stojaki do talerzy, parawany,
wieszaki na ubrania, karnisze, zasłony bambusowe i zasłony dekoracyjne z koralików, plecionki ze słomy, siedziska na meble, poduszki,
pościel oprócz bielizny pościelowej, 35 usługi sprzedaży w hurtowniach, punktach wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem internetu następujących towarów: meble dziecięce i młodzieżowe, krzesełka i stoliki dla dzieci, krzesełka do karmienia dzieci, nosidełka dla
dzieci, łóżeczka dziecięce, kołyski, łóżeczka turystyczne dla dzieci,
leżaki dla dzieci, kojce, wózki, foteliki do przewożenia dzieci, rowery,
rolki i hulajnogi, gry i zabawki dla dzieci, zabawki plażowe, zabawki ogrodowe dla dzieci, namioty i baldachimy, huśtawki, nawilżacze
powietrza, nianie elektroniczne, podgrzewacze do butelek, sterylizatory, roboty kuchenne, lampki i projektorki, kosmetyki i środki higieniczne, kosmetyki dla dzieci i niemowląt, książki i poradniki, artykuły
biurowe i szkolne, instrumenty muzyczne, artykuły zabezpieczające dzieci przed wypadkami jak bramki na schody czy ograniczniki
do mebli, kremy dla dzieci i dorosłych, biustonosze i wkładki laktacyjne, osłonki na piersi, podkłady higieniczne, artykuły kąpielowe
dla dzieci, odzież i obuwie, odzież i obuwie dla dzieci i niemowląt,
odzież dla kobiet w ciąży oraz matek karmiących, artykuły wyposażenia wnętrz, meble biurowe, meble gabinetowe, meble pokojowe,
meble sypialniane, zestawy jadalne, meble skrzyniowe, systemy zabudowy mebli modułowych, meble kuchenne, meble tapicerowane,
zestawy wypoczynkowe, narożniki, sofy, leżanki, wersalki, kanapy,
łóżka, fotele, gabloty, komody, kredensy, krzesła i meble do siedzenia, ławy, półki meblowe, skrzynie, biurka, stoły, stoły konferencyjne,
segmenty, blaty robocze, taborety, elementy dekoracyjne do mebli,
wieszaki stojące na odzież, wykończenia plastikowe do mebli: kołki, nakrętki, śruby, lustra, tablice i ramki dekoracyjne, napisy, litery,
podpórki z mdf, obrazy i plakaty, dekoracje przestawne do wyposażania wnętrz, skrzynie, kufry i szkatułki, kwietniki, doniczki na kwiaty i podstawki do nich, rzeźby i posążki, artykuły ozdobne z wikliny,
stojaki na butelki, stojaki do prezentacji, stojaki na gazety, stojaki
na parasole, stojaki do talerzy, parawany, wieszaki na ubrania, karnisze, zasłony bambusowe i zasłony dekoracyjne z koralików, rolety
okienne, listwy i panele dekoracyjne, plecionki ze słomy, siedziska
na meble, materace do łóżek, poduszki, pościel, artykuły oświetleniowe, bielizna domowa, bielizna pościelowa, prześcieradła i wkłady
pościelowe, artykuły stanowiące wystrój okien, narzuty, pledy, przy-
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bory oraz pojemniki gospodarstwa domowego, dekoracyjne wyroby
szklane, porcelanowe i ceramiczne, zegary, sztuczne kwiaty i dekoracje kwiatowe, dywany, dywaniki, chodniki, wykładziny podłogowe,
tapety, usługi w zakresie dystrybucji i rozpowszechniania ogłoszeń
reklamowych i materiałów reklamowych: ulotek, prospektów, druków, próbek, demonstrowanie produktów, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych.

(111) 295514
(220) 2016 09 07
(210) 461178
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) AUGUSTYNIAK EDYTA SEBECO, Gdynia, PL.
(540) SEBECO
(510), (511) 37 naprawa statków, naprawa lub konserwacja statków,
konserwacji i naprawa kadłubów statków, naprawa i konserwacja
statków, usługi stoczniowe, usługi demontażu, usługi malarskie,
usługi suchych doków, usługi ślusarskie [naprawa], usługi wykonawców instalacji elektrycznych, przekształcanie statków, rozbiórka statków, konserwacja statków, czyszczenie zewnętrznych pokładów statków, instalacja elementów wewnętrznych statków, usuwanie narośli
morskich z kadłubów statków, usługi w zakresie powlekania statków
celem konserwacji, usługi w zakresie powlekania statków w celu naprawy, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
statków wodnych.
(111) 295515
(220) 2016 09 07
(210) 461181
(151) 2017 02 10
(441) 2016 10 24
(732) KOSECKI HIERONIM, Brusy, PL.
(540) MIUTELA
(510), (511) 29 masło kakaowe, masło kokosowe (olej kokosowy), kokosowe masło, 30 miód, musy czekoladowe, musy deserowe, słodziki
naturalne, musy owocowe (sosy), wyroby z kakao.
(111) 295516
(220) 2016 09 07
(210) 461182
(151) 2017 02 10
(441) 2016 10 24
(732) AGROSIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goliany, PL.
(540) Beteiks
(510), (511) 1 preparaty chemiczne dla przemysłu, produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, środki chemiczne przeznaczone dla przemysłu, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw
pasożytom, nawozy użyźniające glebę, preparaty do nawożenia
gleby, nawozy dla rolnictwa, środki grzybobójcze i dodatki chemiczne do środków grzybobójczych, środki owadobójcze i dodatki
chemiczne do środków owadobójczych, produkty do celów leśnych
zabezpieczające drzewa leśne przed zgryzaniem przez zające i sarny,
5 antyseptyki, środki bakteriobójcze, biocydy, środki dezynfekcyjne
do celów higienicznych, fungicydy, herbicydy, insektycydy, kapsułki
dla celów farmaceutycznych, kapsułki dla celów medycznych, środki do odstraszania owadów, pestycydy, środki do ochrony młodych
drzew iglastych i liściastych przed zgryzaniem przez zwierzęta łowne
(jeleniowate i zającowate).
(111) 295517
(220) 2016 09 07
(210) 461183
(151) 2017 02 10
(441) 2016 10 24
(732) AGROSIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goliany, PL.
(540) Satecid
(510), (511) 1 preparaty chemiczne dla przemysłu, produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, środki chemiczne przeznaczone dla przemysłu, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom,
nawozy użyźniające glebę, preparaty do nawożenia gleby, nawozy
dla rolnictwa, środki grzybobójcze i dodatki chemiczne do środków
grzybobójczych, środki owadobójcze i dodatki chemiczne do środków owadobójczych, 5 antyseptyki, środki bakteriobójcze, biocydy,
środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, fungicydy, herbicydy,
insektycydy, kapsułki dla celów farmaceutycznych, kapsułki dla celów medycznych, środki do odstraszania owadów, pestycydy.

(111) 295518
(220) 2016 09 07
(151) 2017 02 10
(441) 2016 10 24
(732) BARAŃSKI LESZEK, Goliany, PL.
(540) MW Mała Wieś PAŁAC
(540)
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Kolor znaku: czerwony, szary, czarny, biały
(531) 05.05.20, 24.01.15, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 reklamowa działalność informacyjna, także on-line
w sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych próbek,
druków, prospektów, broszur, w tym w sieci on-line, usługi badania
rynku i opinii publicznej, marketing bezpośredni i marketing wydarzeń jako organizowanie imprez reklamowych, usługi impresariów
w działalności artystycznej, administrowanie hotelami, 36 administrowanie nieruchomościami, zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
dzierżawa gospodarstw rolnych, wynajem mieszkań, 39 autobusowe usługi transportowe, wynajmowanie miejsc parkingowych, rezerwowanie miejsc na podróże, transport podróżnych, zwiedzanie
turystyczne, usługi w zakresie przewodnictwa turystycznego, organizowanie wycieczek, transport pasażerski, 41 usługi związane z organizowaniem, prowadzeniem i obsługą dyskotek, organizowanie
i prowadzenie seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, z zakresu
rolnictwa, ogrodnictwa i sadownictwa, technologii upraw ogrodniczych, stosowania środków ochrony roślin i nawozów, usługi związane z organizacją imprez kulturalnych, rekreacyjnych, rozrywkowych
i wypoczynkowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie przyjęć, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie spektakli-usługi impresariów, planowanie przebiegu przyjęcia
w zakresie części rozrywkowej, obsługa zjazdów, informacja o rekreacji, 43 prowadzenie biur i agencji zajmujących się zakwaterowaniem w hotelach i pensjonatach, prowadzenie hoteli, pensjonatów,
kawiarni, restauracji, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady, konferencje, zjazdy, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń.
(111) 295519
(220) 2016 09 07
(210) 461185
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) AGROSIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goliany, PL.
(540) Naturalna siła działania
(510), (511) 1 preparaty chemiczne dla przemysłu, produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, środki chemiczne przeznaczone dla przemysłu, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom,
nawozy użyźniające glebę, preparaty do nawożenia gleby, nawozy
dla rolnictwa, środki grzybobójcze i dodatki chemiczne do środków
grzybobójczych, środki owadobójcze i dodatki chemiczne do środków owadobójczych, 5 antyseptyki, środki bakteriobójcze, biocydy,
środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, fungicydy, herbicydy,
insektycydy, kapsułki dla celów farmaceutycznych, kapsułki dla celów medycznych, środki do odstraszania owadów, pestycydy.
(111) 295520
(220) 2016 09 07
(210) 461187
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) AGROSIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goliany, PL.
(540) Fungicaps
(510), (511) 1 preparaty chemiczne dla przemysłu, produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, środki chemiczne przeznaczone dla przemysłu, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom,
nawozy użyźniające glebę, preparaty do nawożenia gleby, nawozy
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dla rolnictwa, środki grzybobójcze i dodatki chemiczne do środków
grzybobójczych, środki owadobójcze i dodatki chemiczne do środków owadobójczych, 5 antyseptyki, środki bakteriobójcze, biocydy,
środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, fungicydy, herbicydy,
insektycydy, kapsułki dla celów farmaceutycznych, kapsułki dla celów medycznych, środki do odstraszania owadów, pestycydy.
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(732) MLECZEK WIOLETTA BIO-LIFE COSMETICS, Krynica-Zdrój, PL.
(540) FITOMORE
(540)

(111) 295521
(220) 2016 09 07
(210) 461188
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) AGROSIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goliany, PL.
(540) Insecticaps
(510), (511) 1 preparaty chemiczne dla przemysłu, produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, środki chemiczne przeznaczone dla przemysłu, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom,
nawozy użyźniające glebę, preparaty do nawożenia gleby, nawozy
dla rolnictwa, środki grzybobójcze i dodatki chemiczne do środków
grzybobójczych, środki owadobójcze i dodatki chemiczne do środków owadobójczych, 5 antyseptyki, środki bakteriobójcze, biocydy,
środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, fungicydy, herbicydy,
insektycydy, kapsułki dla celów farmaceutycznych, kapsułki dla celów medycznych, środki do odstraszania owadów, pestycydy.

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, kremy, emulsje,
płyny, żele, pianki, sole do kąpieli, oliwki i balsamy do skóry, mydła,
środki do mycia i kąpieli, środki do mycia, pielęgnacji i ochrony włosów, środki perfumeryjne, perfumy, olejki eteryczne, olejki do masażu, balsamy do masażu, dezodoranty i środki przeciw poceniu, środki
do demakijażu, środki do pielęgnacji, środki do higieny intymnej,
środki do depilacji, pudry po kąpieli, środki do pielęgnacji zębów
i jamy ustnej, artykuły toaletowe, kremy, balsamy, serum do pielęgnacji stóp i rąk, 42 prowadzenie laboratoriów, prac naukowo-badawczych i aplikacyjnych w zakresie środków kosmetycznych,
pielęgnacyjnych, perfumeryjnych, parafarmaceutycznych i chemii
gospodarczej, usługi analiz chemicznych, biologicznych, technicznych, technologicznych, ekspertyz naukowych, badawczych, inżynieryjnych, prac badawczo-rozwojowych, projektowania-procesów,
technologii, opracowania receptur, 44 usługi salonów kosmetycznych, usługi kliniki kosmetycznej.

(111) 295522
(220) 2016 09 07
(210) 461189
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) FREEDOM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Olsztyn, PL.
(540) freedom nieruchomości
(540)

(111) 295524
(220) 2016 09 07
(210) 461206
(151) 2017 02 17
(441) 2016 10 24
(732) GRUPA JOBME SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) JOBME
(540)

Kolor znaku: szary, jasnoszary, ciemnoszary, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.04
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, badania marketingowe i opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz
w zakresie wydolności przedsiębiorstw, usługi reklamowe i informacyjne z zakresu działalności gospodarczej, marketing i usługi
w zakresie promocji osób trzecich, handlowe wyceny, monitoring
rynku nieruchomości, organizowanie wystaw i targów w celach
handlowych lub reklamowych, doradztwo handlowe, pozyskiwanie
informacji o działalności gospodarczej, prezentowanie produktów
w mediach celem sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi,
usługi w zakresie kompilacji informacji dla komputerowej bazy danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 usługi w zakresie
administrowania i zarządzania nieruchomościami, agencje badające
zdolność kredytową, agencje mieszkaniowe, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje ściągania wierzytelności, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa
nieruchomości, dzierżawa powierzchni biurowych, magazynowych
i handlowych, wycena finansowa ubezpieczenia i nieruchomości, doradztwo w sprawach finansowych I ubezpieczeniowych w zakresie
obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie oszacowania wartości
nieruchomości do celów fiskalnych, pośrednictwo przy zawieraniu
umów kredytowych, zarządzanie finansami, doradztwo podatkowe,
pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu nieruchomości oraz rozliczeń finansowych transakcji związanych z kupnem lub
sprzedażą nieruchomości, usługi brokerskie w zakresie nieruchomości, porady w zakresie inwestowania w nieruchomości, sporządzanie
ekspertyz dotyczących rynku nieruchomości, usługi informacyjne
z zakresu obrotu nieruchomościami, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługi świadczone przez rzeczoznawców majątkowych, usługi dotyczące leasingu nieruchomości, informacje i powyższych usługach.
(111) 295523
(151) 2017 02 07

(220) 2016 09 07
(441) 2016 10 24

(210) 461191

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 rekrutacja personelu, usługi rekrutacyjne, usługi
w zakresie rekrutacji personelu, profesjonalne usługi w zakresie
rekrutacji, konsultacje w zakresie rekrutacji personelu, doradztwo
w zakresie rekrutacji personelu, ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu, rozpowszechnianie informacji na temat rekrutacji
absolwentów, usługi agencji w zakresie rekrutacji personelu, usługi
agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników.
(111) 295525
(220) 2016 09 08
(210) 461220
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) RZĄDKOWSKI ŁUKASZ ELIKSIR, Chobienice, PL.
(540) acti> liver forte
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 24.17.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 żywność dietetyczna do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy mineralne
do żywności, preparaty witaminowe, środki żywności do celów medycznych.
(111) 295526
(220) 2016 09 08
(210) 461221
(151) 2017 02 14
(441) 2016 10 24
(732) RZĄDKOWSKI ŁUKASZ ELIKSIR, Chobienice, PL.
(540) acti> stres forte
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 żywność dietetyczna do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy mineralne
do żywności, preparaty witaminowe, środki żywności do celów medycznych.
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(111) 295527
(220) 2016 09 08
(210) 461223
(151) 2017 02 14
(441) 2016 10 24
(732) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) mBank Bądź bogatszy
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne nośniki
danych, dyski magnetyczne, obliczeniowe, optyczne, kompaktowe,
dyskietki, hologramy, aparatura do przetwarzania informacji, maszyny liczące i sumujące, pamięci komputerowe, wykrywacze fałszywych pieniędzy, bankomaty, karty magnetyczne, karty magnetyczne
identyfikacyjne, karty pamięcią lub mikroprocesorem, karty kredytowe i bankomatowe, karty inteligentne (z obwodami scalonymi, zintegrowanymi), oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, elektroniczne nośniki danych, 35 świadczenie
usług-także za pośrednictwem internetu, w tym portali społecznościowych-obejmujących: usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą i handlową oraz w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi w zakresie udzielania informacji gospodarczych,
usługi w zakresie handlowych informacji i porad udzielanych klientom i potencjalnym klientom, usługi udzielania odbiorcom usług
bankowych informacji gospodarczych, prognozy ekonomiczne,
36 usługi bankowe i finansowe, usługi bankowe i finansowe świadczone za pośrednictwem internetu, mobilne usługi bankowe, działalność finansowa i monetarna, świadczenie-także przy wykorzystaniu
technologii teleinformatycznych, w tym portali społecznościowych-usług, które obejmują: usługi konsultacyjne-doradcze w sprawach
finansowych, usługi udzielania: informacji przeznaczonej dla odbiorców usług bankowych o ich sytuacji finansowej, pomocy w zakresie
gospodarowania finansami odbiorców usług bankowych, informacji,
przeznaczonej dla odbiorców i/lub potencjalnych odbiorców usług
bankowych o możliwościach korzystania z produktów i usług bankowych, analizy finansowe, usługi w zakresie: emisji i obsługi kart kredytowych i debetowych, bonów, czeków podróżnych, emisji i obrotu
papierami wartościowymi, wyceny finansowej i pośrednictwa giełdowego, usługi inwestycyjne, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, usługi: prowadzenia rachunków bankowych, obsługi oraz
przyjmowania lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych,
otwierania akredytyw, udzielania kredytów oraz pożyczek, transakcji
finansowych i elektronicznego transferu kapitału, usługi: maklerskie,
usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi powiernicze i depozytowe, usługi w zakresie: wymiany walut, operacji wekslowych
i czekowych, udostępniania skrytek sejfowych, nabywania i zbywania wierzytelności pieniężnych, nabywania i zbywania nieruchomości, przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, udzielania kredytów
i pożyczek, udzielania i potwierdzania poręczeń, dokonywania obrotu wartościami dewizowymi oraz prowadzenia obsługi finansowej
obrotów za granicą, dokonywania obrotu papierami wartościowymi
oraz prowadzenia kont depozytowych papierów wartościowych,
przechowywania przedmiotów i papierów wartościowych, doradztwa bankowego i ubezpieczeniowego, prowadzenia działalności
akwizycyjnej na rzecz funduszy emerytalnych, pełnienia funkcji depozytariusza funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, administrowania funduszami na zlecenie organów państwowych i innych osób,
usługi: prowadzenia rejestrów członków funduszy emerytalnych
oraz rejestrów uczestników funduszy inwestycyjnych, przyjmowania
zleceń nabywania i odkupywania oraz zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych,
dokonywania zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,
prowadzenia skupu i sprzedaży wartości dewizowych, pośrednictwa
w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym.
(111) 295528
(220) 2016 09 08
(210) 461226
(151) 2017 02 14
(441) 2016 10 24
(732) Mars, Incorporated, McLean, US.
(540) FEED. MOVE. PLAY.
(510), (511) 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne, ziarna i nasiona,
żywe zwierzęta, ptaki i ryby, wapienne skorupy mątwy, kości dla
psów, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, produkty na ściółkę dla
zwierząt, świeże owoce i warzywa, karmy i napoje dla zwierząt, ptaków i ryb.
(111) 295529
(151) 2017 02 27

(220) 2016 09 08
(441) 2016 11 07

(210) 461233
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(732) FEEDSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki, PL.
(540) FEEDSTAR
(510), (511) 3 dezodoranty dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt, niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej dla zwierząt, odświeżacze
oddechu dla zwierząt, szampony dla zwierząt, szampony dla zwierząt domowych, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, biologiczne hodowle tkanek do celów weterynaryjnych, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, chemiczne odczynniki testowe
[weterynaryjne], dietetyczna żywność przystosowana do użytku
weterynaryjnego, dietetyczne substancje przystosowane do użytku
weterynaryjnego, białkowe suplementy dla zwierząt, chłonne pieluchy celulozowe dla zwierząt domowych, chłonne pieluchy papierowe dla zwierząt domowych, dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, dodatki odżywcze do żywności dla zwierząt, do celów
medycznych, dodatki odżywcze do celów weterynaryjnych, drożdże
do celów weterynaryjnych, ekstrakty z drożdży do celów weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryjnych, enzymy do użytku weterynaryjnego, kultury do użytku weterynaryjnego, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze
suplementy do pasz dla zwierząt, leki do celów weterynaryjnych, leki
weterynaryjne, medyczne dodatki do żywności do użytku weterynaryjnego, mikroelementy [preparaty z-] dla ludzi i zwierząt, mineralne
suplementy diety dla zwierząt, nasienie zwierząt, nasienie zwierząt
do sztucznej inseminacji, obroże przeciw pchłom dla zwierząt, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, odczynniki biologiczne do celów weterynaryjnych, odczynniki chemiczne do celów weterynaryjnych, odczynniki chemiczne do celów weterynaryjnych, odczynniki
do analizy mikrobiologicznej [do celów weterynaryjnych], odczynniki do celów analitycznych [do celów weterynaryjnych], odczynniki
do użytku w analizach [do celów weterynaryjnych], odczynniki
do użytku w testach diagnostycznych [do celów weterynaryjnych],
odczynniki do użytku z analizatorami [do celów weterynaryjnych],
odczynniki i podłoża do diagnostycznych celów medycznych i weterynaryjnych, odczynniki stosowane w genetycznej diagnostyce weterynaryjnej, papier odczynnikowy do celów weterynaryjnych, płyny
do celów weterynaryjnych, pasza lecznicza dla zwierząt, pieluchy dla
zwierząt, preparaty do mycia zwierząt, pożywki do celów weterynaryjnych, preparaty aminokwasowe do celów weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne do celów weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty
bakteryjne do celów weterynaryjnych, preparaty bakteryjne do celów weterynaryjnych, preparaty biochemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty
diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty diagnostyczne
do celów weterynaryjnych, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego,
preparaty do zapobiegania przeżuwaniu lub gryzieniu u zwierząt,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry u zwierząt, preparaty
farmaceutyczne dla zwierząt, preparaty farmaceutyczne na robaki
u zwierząt domowych, preparaty lecznicze do skóry dla zwierząt,
preparaty higieniczne do celów weterynaryjnych, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, preparaty i substancje weterynaryjne,
preparaty sanitarne do celów weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne do leczenia zakażeń bakteryjnych jelit, preparaty weterynaryjne, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla zwierząt, probiotyczne preparaty
bakteryjne do użytku weterynaryjnego, produkty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry zwierząt, produkty przeciw zakażeniom do użytku weterynaryjnego, proszki do zwalczania pcheł na zwierzętach,
spoiwa do kopyt zwierzęcych, substancje pobudzające łaknienie dla
zwierząt, suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci mieszanki napojów w proszku, suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci przekąsek, suplementy diety dla zwierząt domowych, suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety do celów
weterynaryjnych, suplementy do karm do celów weterynaryjnych,
suplementy do pasz do celów weterynaryjnych, suplementy do żywności dla zwierząt (lecznicze), suplementy lecznicze do żywności dla
zwierząt, suplementy odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich,
suplementy witaminowe dla zwierząt, suplementy witaminowe i mineralne dla zwierząt domowych, środki dezynfekujące do użytku
weterynaryjnego, środki odstraszające dla zwierząt, środki odstraszające zwierzęta, środki wabiące dla zwierząt domowych, tłuszcze
do celów weterynaryjnych, tłuszcze do celów weterynaryjnych, weterynaryjne odczynniki diagnostyczne, witaminy dla zwierząt, zioło-
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we maści na rany na skórze dla zwierząt domowych, ziołowe maści
zapobiegające swędzeniu dla zwierząt domowych, 31 aktywne drożdże suszone dla zwierząt, algarobilla [pasza dla zwierząt], artykuły
jadalne do żucia dla psów, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, artykuły spożywcze dla bydła, artykuły spożywcze dla cieląt, artykuły
spożywcze dla kurczaków, artykuły spożywcze dla owiec, artykuły
spożywcze dla świń, artykuły spożywcze dla szczeniąt, artykuły spożywcze dla zwierząt mlecznych, artykuły spożywcze dla zwierząt gospodarskich, artykuły spożywcze dla zwierząt morskich, artykuły
spożywcze dla zwierząt na bazie mleka, artykuły spożywcze dla
zwierząt zawierające wyciągi z roślin, artykuły spożywcze o smaku
wołowiny do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka
do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka
do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia
psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia kotów,
artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów, artykuły
spożywcze zawierające wołowinę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, artykuły
spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające fosforan służące do karmienia zwierząt, białko słodowe dla zwierząt [inne niż do celów medycznych], ciasta z sosu
sojowego [pokarm dla zwierząt], ciasteczka zbożowe dla zwierząt,
ciastka dla szczeniaków, ciastka dla zwierząt, ciastka owsiane do spożycia przez zwierzęta, ciastka słodowe dla zwierząt, ciastka zbożowe
dla zwierząt, drożdże do pasz dla zwierząt, drożdże do spożycia
przez zwierzęta, drożdże jako pasza dla zwierząt, ekstrakty słodowe
do spożycia przez zwierzęta, ekstrakty z drożdży do spożycia przez
zwierzęta, glony jako pasza dla zwierząt, herbatniki owsiane do spożycia przez zwierzęta, herbatniki słodowe dla zwierząt, herbatniki
zbożowe dla zwierząt, jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, jadalne
przysmaki dla zwierząt domowych, jadalne smakołyki dla koni, jadalne smakołyki dla zwierząt, karma dla drobiu, karma dla dzikiego
ptactwa, karma dla gryzoni, karma dla koni, karma dla kotów, karma
dla królików, karma dla psów, karma dla psów biorących udział w gonitwach, karma dla ptaków, karma dla ptaków domowych, karma dla
ryb, karma dla złotych rybek, karma dla zwierząt, karma dla zwierząt
domowych, karmy dla kotów, karmy i pasze dla zwierząt, karmy
o smaku sera dla psów, karmy w puszce przeznaczone dla kotów, karmy w puszce przeznaczone dla psów, kiełki pszenicy jako pasza dla
zwierząt, kości dla psów, kości do żucia dla psów, kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, kukurydza do spożycia przez zwierzęta, kukurydza przetworzona do spożycia przez zwierzęta, lizawka (sól
do lizania dla zwierząt), makuchy rzepaku dla bydła, makuchy z kukurydzy dla bydła, mączka dla zwierząt, mączka lniana [pasza], mączka
lniana jako pasza dla zwierząt, mączka rybna na pasze dla zwierząt,
mączka skrobiowa [pokarm dla zwierząt], mączka sojowa [pokarm
dla zwierząt], mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt, mączka z orzeszków arachidowych dla zwierząt, mąka do spożycia przez
zwierzęta, mąka sojowa [pokarm dla zwierząt], mąka z siemienia lnianego jako pasza dla zwierząt, mesz dla tuczonych zwierząt hodowlanych, mielone produkty spożywcze dla zwierząt, mieszanka paszowa
dla zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt, mleko do stosowania
jako artykuł spożywczy dla psów, mleko do stosowania jako karma
dla zwierząt, mleko sztuczne przystosowane do użytku jako karma
dla cieląt, mleko w proszku dla kociąt, mleko w proszku dla szczeniąt,
możliwe do strawienia kości do żucia dla psów, napoje dla kotów, napoje dla zwierząt, napoje dla zwierząt domowych, napoje dla zwierząt z rodziny psów, nasiona dla ptaków, nasiona przygotowane
do spożycia przez zwierzęta, nasiona roślin strączkowych [karma dla
zwierząt], odpady gorzelniane [pasza dla zwierząt], odpady z gorzelni [pasza dla zwierząt], odpady z przemiału ziaren zbóż do żywienia
zwierząt, orzeszki arachidowe (makuchy z-) dla zwierząt, otręby [pokarm dla zwierząt], otręby ryżowe [pokarm dla zwierząt], owies
do spożycia przez zwierzęta, owies przetworzony do spożycia przez
zwierzęta, owsianka do spożycia przez zwierzęta, pasza dla bydła,
pasza dla koni, pasza dla świń, pasza dla zwierząt tucznych, pasza dla
zwierząt, pasze mięsne w puszce dla młodych zwierząt, pasze
w puszce zawierające mięso przeznaczone dla młodych zwierząt, pasze zbożowe dla zwierząt, pasze zwierzęce do stosowania podczas
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odsadzania zwierząt od matki, pasze zwierzęce otrzymywane z siana
suszonego na powietrzu, pasze zwierzęce otrzymywane z siana, pasze zwierzęce otrzymywane z substancji warzywnych, pasze zwierzęce składające się z produktów z soi, pasze zwierzęce w formie granulek, pasze zwierzęce w formie kawałków, pasze zwierzęce w formie
orzechów, pasze zwierzęce zawierające siano suszone na powietrzu,
pasze zwierzęce zawierające siano, pokarm dla chomików, pokarm
dla kotów na bazie ryb lub składający się z ryb, pokarm dla ptaków,
pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, pokarm dla
zwierząt domowych, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla
zwierząt, posiłki z nasion oleistych do spożycia przez zwierzęta, pozostałości z przetwórstwa słodu do użytku jako pasza dla zwierząt,
preparaty spożywcze dla kotów, preparaty spożywcze dla psów, preparaty spożywcze dla zwierząt, preparaty zbożowe będące paszą dla
zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt, produkty spożywcze dla
zwierząt, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, produkty z kukurydzy do spożycia przez zwierzęta,
produkty zbożowe do spożycia przez zwierzęta, produkty żywnościowe dla zwierząt na bazie mleka, proteiny pszeniczne do żywności
dla zwierząt, przetworzone produkty z kukurydzy do spożycia przez
zwierzęta, przysmaki dla kotów [jadalne], przysmaki dla psów [jadalne], puszkowane pożywienie dla psów, ryż naturalny do użytku jako
pasza dla zwierząt, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, słodkie herbatniki do spożycia przez zwierzęta, słód dla zwierząt, smakołyki dla
ptaków, jadalne, smakołyki dla zwierząt domowych w rodzaju patyczków wołowych, sole mineralne dla bydła, solone ciastka dla
zwierząt, sól dla bydła, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt,
substytuty mleka do użycia jako produkty żywnościowe dla zwierząt, suchary dla psów, syntetyczny pokarm dla zwierząt, tabletki
drożdżowe do spożycia przez zwierzęta, wodorosty do spożycia
przez ludzi lub zwierzęta, wodorosty spożywcze dla ludzi lub zwierząt, wytłoki nasion oleistych dla zwierząt, wzbogacane substancje
odżywcze dla zwierząt, zboża przetworzone do spożycia przez zwierzęta, ziarna konserwowane do pasz dla zwierząt, ziarna przetworzone do spożycia przez zwierzęta, ziarna zbóż [produkty uboczne z-]
jako pasza dla zwierząt, ziarno do żywienia zwierząt, żywność na bazie owsa przeznaczona dla zwierząt.

(111) 295530
(220) 2016 09 08
(210) 461234
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NeoSilve+
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, leki,
witaminy, mineralne dodatki do żywności do celów medycznych,
mineralne wody do celów medycznych, parafarmaceutyki do celów
medycznych, suplementy diety do celów medycznych, dietetyczne
środki spożywcze do celów medycznych, substancje dietetyczne
do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, napary medyczne, herbatki medyczne, produkty
biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne
do celów medycznych, materiały do leczenia zębów, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, chemiczne środki antykoncepcyjne, błonnik pokarmowy, środki zmniejszające apetyt do celów
medycznych, tabletki zmniejszające apetyt, lecznicze oleje, preparaty chemiczne do celów medycznych.
(111) 295531
(220) 2016 09 08
(210) 461238
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) MARSZAŁEK ADAM WYDAWNICTWO, Toruń, PL.
(540) wydawnictwo adam marszałek
(540)

(531) 20.07.01, 20.07.02, 27.05.01
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje drukowane, książki, podręczniki edukacyjne, czasopisma [periodyki], drukowane
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materiały dydaktyczne, 35 usługi prowadzenia sklepu oraz usługi
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: materiały
drukowane, publikacje drukowane, książki, podręczniki edukacyjne,
czasopisma [periodyki], drukowane materiały dydaktyczne, 41 usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism,
wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie książek, publikowanie
czasopism, publikowanie tekstów edukacyjnych.

(111) 295532
(220) 2016 09 08
(210) 461242
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa, PL.
(540) CLJ CENTRALNA LIGA JUNIORÓW
(540)

Kolor znaku: czerwony, jasnożółty, żółty, ciemnożółty
(531) 09.01.10, 21.03.01, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, usługi promocji zawodów sportowych, a zwłaszcza piłkarskich, usługi pozyskiwania
i systematyzacji danych do komputerowych baz danych, usługi
zarządzania plikami komputerowymi, usługi rozpowszechniania
materiałów reklamowych oraz ogłoszeń reklamowych, usługi powielania dokumentów, usługi reklamy radiowej, telewizyjnej oraz
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi organizowania targów
handlowych lub reklamowych, usługi zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi wypożyczania materiałów reklamowych, 41 usługi:
organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, obozów, zawodów sportowych, organizowania turystyki i wypoczynku, wynajmowania stadionów, usługi
wydawnicze, usługi kasyn, usługi organizowania loterii oraz gier hazardowych, usługi obsługi gier komputerowych w systemie on-line,
usługi informacji o rekreacji, imprezach sportowych, usługi montażu
programów radiowych i telewizyjnych, usługi wypożyczania nagrań
dźwiękowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 42 zarządzanie portalem internetowym, usługi tworzenia,
utrzymywania, opracowywania portali internetowych.
(111) 295533
(220) 2016 09 08
(210) 461243
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa, PL.
(540) EKSTRALIGA PZPN
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, żółty, ciemnożółty, szary,
ciemnoszary, czerwony, jasnoczerwony
(531) 02.03.08, 09.01.10, 21.03.01, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, usługi promocji zawodów sportowych, a zwłaszcza piłkarskich, usługi pozyskiwania
i systematyzacji danych do komputerowych baz danych, usługi
zarządzania plikami komputerowymi, usługi rozpowszechniania
materiałów reklamowych oraz ogłoszeń reklamowych, usługi powielania dokumentów, usługi reklamy radiowej, telewizyjnej oraz
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi organizowania targów
handlowych lub reklamowych, usługi zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi wypożyczania materiałów reklamowych, 41 usługi:
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organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, obozów, zawodów sportowych, organizowania turystyki i wypoczynku, wynajmowania stadionów, usługi
wydawnicze, usługi kasyn, usługi organizowania loterii oraz gier hazardowych, usługi obsługi gier komputerowych w systemie on-line,
usługi informacji o rekreacji, imprezach sportowych, usługi montażu
programów radiowych i telewizyjnych, usługi wypożyczania nagrań
dźwiękowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 42 zarządzanie portalem internetowym, usługi tworzenia,
utrzymywania, opracowywania portali internetowych.

(111) 295534
(220) 2016 09 08
(210) 461244
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa, PL.
(540) Z PODWÓRKA NA STADION PZPN
(540)

Kolor znaku: biały, szary, żółty, ciemnoszary, ciemnożółty,
jasnoszary, zielony
(531) 07.05.09, 09.01.10, 21.03.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, usługi promocji zawodów sportowych, a zwłaszcza piłkarskich, usługi pozyskiwania
i systematyzacji danych do komputerowych baz danych, usługi
zarządzania plikami komputerowymi, usługi rozpowszechniania
materiałów reklamowych oraz ogłoszeń reklamowych, usługi powielania dokumentów, usługi reklamy radiowej, telewizyjnej oraz
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi organizowania targów
handlowych lub reklamowych, usługi zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi wypożyczania materiałów reklamowych, 41 usługi:
organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, obozów, zawodów sportowych, organizowania turystyki i wypoczynku, wynajmowania stadionów, usługi
wydawnicze, usługi kasyn, usługi organizowania loterii oraz gier hazardowych, usługi obsługi gier komputerowych w systemie on-line,
usługi informacji o rekreacji, imprezach sportowych, usługi montażu
programów radiowych i telewizyjnych, usługi wypożyczania nagrań
dźwiękowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 42 zarządzanie portalem internetowym, usługi tworzenia,
utrzymywania, opracowywania portali internetowych.
(111) 295535
(220) 2016 09 08
(210) 461245
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa, PL.
(540) 1 LIGA PZPN
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, żółty, ciemnożółty, szary,
ciemnoszary, jasnoszary, jasnoczerwony
(531) 02.03.08, 09.01.10, 21.03.01, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, usługi promocji zawodów sportowych, a zwłaszcza piłkarskich, usługi pozyskiwania
i systematyzacji danych do komputerowych baz danych, usługi
zarządzania plikami komputerowymi, usługi rozpowszechniania
materiałów reklamowych oraz ogłoszeń reklamowych, usługi po-
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wielania dokumentów, usługi reklamy radiowej, telewizyjnej oraz
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi organizowania targów
handlowych lub reklamowych, usługi zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi wypożyczania materiałów reklamowych, 41 usługi:
organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, obozów, zawodów sportowych, organizowania turystyki i wypoczynku, wynajmowania stadionów, usługi
wydawnicze, usługi kasyn, usługi organizowania loterii oraz gier hazardowych, usługi obsługi gier komputerowych w systemie on-line,
usługi informacji o rekreacji, imprezach sportowych, usługi montażu
programów radiowych i telewizyjnych, usługi wypożyczania nagrań
dźwiękowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 42 zarządzanie portalem internetowym, usługi tworzenia,
utrzymywania, opracowywania portali internetowych.

(111) 295536
(220) 2016 09 08
(210) 461246
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa, PL.
(540) AKADEMIA MŁODYCH ORŁÓW PZPN
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, żółty, ciemnoszary, ciemnożółty,
szary, jasnoszary
(531) 07.05.09, 21.03.01, 26.11.01, 26.11.06, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, usługi promocji zawodów sportowych, a zwłaszcza piłkarskich, usługi pozyskiwania
i systematyzacji danych do komputerowych baz danych, usługi
zarządzania plikami komputerowymi, usługi rozpowszechniania
materiałów reklamowych oraz ogłoszeń reklamowych, usługi powielania dokumentów, usługi reklamy radiowej, telewizyjnej oraz
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi organizowania targów
handlowych lub reklamowych, usługi zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi wypożyczania materiałów reklamowych, 41 usługi:
organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, obozów, zawodów sportowych, organizowania turystyki i wypoczynku, wynajmowania stadionów, usługi
wydawnicze, usługi kasyn, usługi organizowania loterii oraz gier hazardowych, usługi obsługi gier komputerowych w systemie on-line,
usługi informacji o rekreacji, imprezach sportowych, usługi montażu
programów radiowych i telewizyjnych, usługi wypożyczania nagrań
dźwiękowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 42 zarządzanie portalem internetowym, usługi tworzenia,
utrzymywania, opracowywania portali internetowych.
(111) 295537
(220) 2016 09 08
(210) 461247
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa, PL.
(540) BEACH SOCCER PZPN
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, żółty, ciemnożółty, jasnożółty, szary,
ciemnoszary, jasnoszary
(531) 09.01.10, 21.03.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, usługi promocji zawodów sportowych, a zwłaszcza piłkarskich, usługi pozyskiwania
i systematyzacji danych do komputerowych baz danych, usługi
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zarządzania plikami komputerowymi, usługi rozpowszechniania
materiałów reklamowych oraz ogłoszeń reklamowych, usługi powielania dokumentów, usługi reklamy radiowej, telewizyjnej oraz
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi organizowania targów
handlowych lub reklamowych, usługi zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi wypożyczania materiałów reklamowych, 41 usługi:
organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, obozów, zawodów sportowych, organizowania turystyki i wypoczynku, wynajmowania stadionów, usługi
wydawnicze, usługi kasyn, usługi organizowania loterii oraz gier hazardowych, usługi obsługi gier komputerowych w systemie on-line,
usługi informacji o rekreacji, imprezach sportowych, usługi montażu
programów radiowych i telewizyjnych, usługi wypożyczania nagrań
dźwiękowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 42 zarządzanie portalem internetowym, usługi tworzenia,
utrzymywania, opracowywania portali internetowych.

(111) 295538
(220) 2016 09 08
(210) 461248
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa, PL.
(540) LETNIA AKADEMIA MŁODYCH ORŁÓW PZPN
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, żółty, ciemnożółty, szary,
ciemnoszary, jasnoszary
(531) 07.05.09, 09.01.10, 21.03.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, usługi promocji zawodów sportowych, a zwłaszcza piłkarskich, usługi pozyskiwania
i systematyzacji danych do komputerowych baz danych, usługi
zarządzania plikami komputerowymi, usługi rozpowszechniania
materiałów reklamowych oraz ogłoszeń reklamowych, usługi powielania dokumentów, usługi reklamy radiowej, telewizyjnej oraz
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi organizowania targów
handlowych lub reklamowych, usługi zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi wypożyczania materiałów reklamowych, 41 usługi:
organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, obozów, zawodów sportowych, organizowania turystyki i wypoczynku, wynajmowania stadionów, usługi
wydawnicze, usługi kasyn, usługi organizowania loterii oraz gier hazardowych, usługi obsługi gier komputerowych w systemie on-line,
usługi informacji o rekreacji, imprezach sportowych, usługi montażu
programów radiowych i telewizyjnych, usługi wypożyczania nagrań
dźwiękowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 42 zarządzanie portalem internetowym, usługi tworzenia,
utrzymywania, opracowywania portali internetowych.
(111) 295539
(220) 2016 09 08
(210) 461249
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 24
(732) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa, PL.
(540) Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU PZPN
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, ciemnożółty, szary, ciemnoszary,
jasnoszary, zielony
(531) 07.05.09, 21.03.01, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.15, 09.01.10
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(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, usługi promocji zawodów sportowych, a zwłaszcza piłkarskich, usługi pozyskiwania
i systematyzacji danych do komputerowych baz danych, usługi
zarządzania plikami komputerowymi, usługi rozpowszechniania
materiałów reklamowych oraz ogłoszeń reklamowych, usługi powielania dokumentów, usługi reklamy radiowej, telewizyjnej oraz
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi organizowania targów
handlowych lub reklamowych, usługi zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi wypożyczania materiałów reklamowych, 41 usługi:
organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, obozów, zawodów sportowych, organizowania turystyki i wypoczynku, wynajmowania stadionów, usługi
wydawnicze, usługi kasyn, usługi organizowania loterii oraz gier hazardowych, usługi obsługi gier komputerowych w systemie on-line,
usługi informacji o rekreacji, imprezach sportowych, usługi montażu
programów radiowych i telewizyjnych, usługi wypożyczania nagrań
dźwiękowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 42 zarządzanie portalem internetowym, usługi tworzenia,
utrzymywania, opracowywania portali internetowych.

(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, usługi promocji zawodów sportowych, a zwłaszcza piłkarskich, usługi pozyskiwania
i systematyzacji danych do komputerowych baz danych, usługi
zarządzania plikami komputerowymi, usługi rozpowszechniania
materiałów reklamowych oraz ogłoszeń reklamowych, usługi powielania dokumentów, usługi reklamy radiowej, telewizyjnej oraz
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi organizowania targów
handlowych lub reklamowych, usługi zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi wypożyczania materiałów reklamowych, 41 usługi:
organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, obozów, zawodów sportowych, organizowania turystyki i wypoczynku, wynajmowania stadionów, usługi
wydawnicze, usługi kasyn, usługi organizowania loterii oraz gier hazardowych, usługi obsługi gier komputerowych w systemie on-line,
usługi informacji o rekreacji, imprezach sportowych, usługi montażu
programów radiowych i telewizyjnych, usługi wypożyczania nagrań
dźwiękowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 42 zarządzanie portalem internetowym, usługi tworzenia,
utrzymywania, opracowywania portali internetowych.

(111) 295540
(220) 2016 09 08
(210) 461250
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 24
(732) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa, PL.
(540) FUTSAL PZPN
(540)

(111) 295542
(220) 2016 09 08
(210) 461253
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 24
(732) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa, PL.
(540) 1 LIGA
(540)

Kolor znaku: żółty, ciemnożółty, czerwony, ciemnoczerwony,
ciemnoszary, jasnoszary
(531) 09.01.10, 21.03.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, usługi promocji zawodów sportowych, a zwłaszcza piłkarskich, usługi pozyskiwania
i systematyzacji danych do komputerowych baz danych, usługi
zarządzania plikami komputerowymi, usługi rozpowszechniania
materiałów reklamowych oraz ogłoszeń reklamowych, usługi powielania dokumentów, usługi reklamy radiowej, telewizyjnej oraz
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi organizowania targów
handlowych lub reklamowych, usługi zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi wypożyczania materiałów reklamowych, 41 usługi:
organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, obozów, zawodów sportowych, organizowania turystyki i wypoczynku, wynajmowania stadionów, usługi
wydawnicze, usługi kasyn, usługi organizowania loterii oraz gier hazardowych, usługi obsługi gier komputerowych w systemie on-line,
usługi informacji o rekreacji, imprezach sportowych, usługi montażu
programów radiowych i telewizyjnych, usługi wypożyczania nagrań
dźwiękowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 42 zarządzanie portalem internetowym, usługi tworzenia,
utrzymywania, opracowywania portali internetowych.

Kolor znaku: biały, czerwony, żółty, ciemnożółty,
ciemnoczerwony, jasnoczerwony, jasnożółty
(531) 21.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, usługi promocji zawodów sportowych, a zwłaszcza piłkarskich, usługi pozyskiwania
i systematyzacji danych do komputerowych baz danych, usługi
zarządzania plikami komputerowymi, usługi rozpowszechniania
materiałów reklamowych oraz ogłoszeń reklamowych, usługi powielania dokumentów, usługi reklamy radiowej, telewizyjnej oraz
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi organizowania targów
handlowych lub reklamowych, usługi zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi wypożyczania materiałów reklamowych, 41 usługi:
organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, obozów, zawodów sportowych, organizowania turystyki i wypoczynku, wynajmowania stadionów, usługi
wydawnicze, usługi kasyn, usługi organizowania loterii oraz gier hazardowych, usługi obsługi gier komputerowych w systemie on-line,
usługi informacji o rekreacji, imprezach sportowych, usługi montażu
programów radiowych i telewizyjnych, usługi wypożyczania nagrań
dźwiękowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 42 zarządzanie portalem internetowym, usługi tworzenia,
utrzymywania, opracowywania portali internetowych.

(111) 295541
(220) 2016 09 08
(210) 461251
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 24
(732) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa, PL.
(540) SUPERPUCHAR POLSKI
(540)

(111) 295543
(220) 2016 09 08
(210) 461254
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 24
(732) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa, PL.
(540) 2 LIGA
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, ciemnożółty, czerwony,
ciemnoczerwony
(531) 21.03.01, 27.05.01, 29.01.12

Kolor znaku: biały, czerwony, szary, ciemnoszary, jasnoszary,
ciemnoczerwony, jasnoczerwony
(531) 21.03.01, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, usługi promocji zawodów sportowych, a zwłaszcza piłkarskich, usługi pozyskiwania
i systematyzacji danych do komputerowych baz danych, usługi
zarządzania plikami komputerowymi, usługi rozpowszechniania
materiałów reklamowych oraz ogłoszeń reklamowych, usługi powielania dokumentów, usługi reklamy radiowej, telewizyjnej oraz
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi organizowania targów
handlowych lub reklamowych, usługi zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi wypożyczania materiałów reklamowych, 41 usługi:
organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, obozów, zawodów sportowych, organizowania turystyki i wypoczynku, wynajmowania stadionów, usługi
wydawnicze, usługi kasyn, usługi organizowania loterii oraz gier hazardowych, usługi obsługi gier komputerowych w systemie on-line,
usługi informacji o rekreacji, imprezach sportowych, usługi montażu
programów radiowych i telewizyjnych, usługi wypożyczania nagrań
dźwiękowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 42 zarządzanie portalem internetowym, usługi tworzenia,
utrzymywania, opracowywania portali internetowych.

prowadzenie szkoły, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikowanie książek, podręczników, kształcenie praktyczne.

(111) 295544
(220) 2016 09 08
(210) 461255
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 24
(732) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa, PL.
(540) PUCHAR POLSKI PZPN
(540)

Kolor znaku: szary, jasnoszary, ciemnoszary
(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 odczynniki chemiczne do celów medycznych lub
weterynaryjnych, bakteryjne preparaty do celów medycznych
i weterynaryjnych, bakteriologiczne kultury (podłoża), preparaty
z mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, kultury mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych,
10 aparatura i instrumenty medyczne, 16 próbki biologiczne do mikroskopów, 35 informacja o działalności gospodarczej, 36 nieruchomości (administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości), 42 badania bakteriologiczne, biologiczne, chemiczne, analizy
chemiczne.

Kolor znaku: biały, czerwony, zółty, ciemnożółty, jasnożółty, szary,
ciemnoszary, jasnoszary, jasnoczerwony
(531) 02.03.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, usługi promocji zawodów sportowych, a zwłaszcza piłkarskich, usługi pozyskiwania
i systematyzacji danych do komputerowych baz danych, usługi
zarządzania plikami komputerowymi, usługi rozpowszechniania
materiałów reklamowych oraz ogłoszeń reklamowych, usługi powielania dokumentów, usługi reklamy radiowej, telewizyjnej oraz
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi organizowania targów
handlowych lub reklamowych, usługi zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi wypożyczania materiałów reklamowych, 41 usługi:
organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, obozów, zawodów sportowych, organizowania turystyki i wypoczynku, wynajmowania stadionów, usługi
wydawnicze, usługi kasyn, usługi organizowania loterii oraz gier hazardowych, usługi obsługi gier komputerowych w systemie on-line,
usługi informacji o rekreacji, imprezach sportowych, usługi montażu
programów radiowych i telewizyjnych, usługi wypożyczania nagrań
dźwiękowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 42 zarządzanie portalem internetowym, usługi tworzenia,
utrzymywania, opracowywania portali internetowych.
(111) 295545
(220) 2016 09 09
(210) 461256
(151) 2017 02 13
(441) 2016 10 24
(732) CICHY ANDRZEJ, Poznań, PL.
(540) UCZYMY OD 2000 ROKU ZESPÓŁ SZKÓŁ KOSSAKA WWW.
LICEUM-GIMNAZJUM.PL
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, szary
(531) 20.07.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie, w tym przy wykorzystaniu Internetu, działalność naukowo-dydaktyczna, informacja o edukacji,

(111) 295546
(220) 2016 09 09
(210) 461257
(151) 2017 02 13
(441) 2016 10 24
(732) INTEGRA DIAGNOSTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) INTEGRA DIAGNOSTIC
(540)

(111) 295547
(220) 2016 09 09
(210) 461258
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) VYSOCHANSKYY MAKSYM, Tarnów, PL.
(540) BIZNESSBOTS
(510), (511) 42 doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem
stron internetowych do handlu elektronicznego, doradztwo techniczne związane z programowaniem komputerów, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego.
(111) 295548
(220) 2016 09 09
(151) 2017 02 13
(441) 2016 10 24
(732) BAODING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska, PL.
(540) MEITELA
(540)

(210) 461259

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie.
(111) 295549
(220) 2016 09 09
(151) 2017 02 17
(441) 2016 10 24
(732) KAMPSYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radzionków, PL.
(540) creative hobby
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, czarny
(531) 02.09.15, 02.09.17, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13

(210) 461260

Nr 9/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej
i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: papier,
artykuły piśmiennicze, materiały papierowe rękodzielnicze, materiały do decoupage, materiały dekoracyjne w postaci farb, materiały
do barwienia podłoży ceramicznych, materiały do dekoracji [barwienia] drewna, materiały do modelowania, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały i środki dla artystów i do dekoracji,
materiały klejące do celów papierniczych lub do użytku domowego,
papierowe artykuły piśmienne, papierowe kalkomanie przenoszone
na gorąco [naprasowanki], papierowe torby na prezenty, pudełka
kartonowe lub papierowe, zestawy do malowania dla dzieci, artykuły pasmanteryjne, nici i przędza do szycia, wzory do haftowania,
ramki do haftowania, nici i przędza do haftowania, materiały pokryte
motywami rysunkowymi do haftowania, płótna do haftu, szydełka,
ramki do szydełkowania, nietkane artykuły tekstylne, materiał pluszopodobny [tkanina], zestawy części [sprzedawane w komplecie]
do wykonywania modeli zabawek, artykuły porcelanowe do celów
dekoracyjnych, tekstylne kokardy ozdobne do dekoracji, dekoracje
i ozdoby choinkowe, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], stemple
do pieczętowania, szablony [artykuły piśmienne], sztuczne rośliny,
suszki, rośliny suszone do dekoracji, kwiaty suszone, tkanina filcowa, świece, knoty do świec, podstawki na świeczki, wosk do wyrobu świec, koperty, koszyki, figurki z drewna, figurki z papieru, figurki
wykonane z gipsu, figurki ceramiczne, figurki szklane, ozdoby szklane, akcesoria do wyrobu biżuterii, książki, czasopisma [periodyki],
elementy zabawek składanych do budowy, modele figurek [ozdoby]
wyrabiane z gipsu, modele figurek [ozdoby] z drewna, modele figurek [ozdoby] z tworzyw sztucznych, posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, ozdobne modele wykonane z drewna,
ozdobne modele wykonane z gipsu, rzeźby wykonane z drewna,
rzeźby wykonane z gipsu, rzeźby wykonane z tworzyw sztucznych,
wyroby artystyczne wykonane z tworzyw sztucznych, wyroby artystyczne wykonane z gipsu, wyroby artystyczne wykonane z drewna,
materiały do dekoracji [barwienia] drewna, formy do gliny modelarskiej [materiały dla artystów], formy gipsowe do odlewania materiałów ceramicznych, glina do modelowania, gips do odlewów [niemedyczny], gips do użytku w garncarstwie, papier mâché, akcesoria
do wyrobu biżuterii, półfabrykaty przeznaczone do wyrobu biżuterii,
koraliki do wyrobu biżuterii, zestawy do malowania dla artystów, zestawy do malowania dla dzieci, kalkomanie przylepne, strony do albumów do wklejania, albumy do wklejania, tkaniny tekstylne w belach do użytku w patchworku, formy z materiału do wytwarzania
patchworku, papier do celów rękodzielniczych, materiały papierowe
rękodzielnicze, filc prasowany do użytku w przemyśle papierniczym,
filc do formowania do użytku w przemyśle papierniczym, mozaiki
ze szkła nie do celów budowlanych, marionetki, tusze do barwienia
tekstyliów, substancje barwiące do stosowania na wyrobach szklanych, wytłaczarki do papieru [akcesoria biurowe], wytłaczarki [narzędzia ręczne], śmieszne gadżety na imprezy, tańce [bibeloty, podarki
na przyjęcia], balony, konfetti, tusze do pieczątek, albumy, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, figurki [statuetki] z papieru mâché,
sztalugi malarskie, farby fluorescencyjne, farby w proszku, farby
i farby mocno rozcieńczone, farby akrylowe, farby dla artystów, lakiery [farby], farby teksturowe, farby do tkanin, farby w sprayu, farby
do użytku w sztuce i rzemiośle, farby do malowania twarzy, farby
do ciała (kosmetyczne), lakiery do użytku przez artystów, lakiery
do użytku przez dekoratorów, zeszyty do pisania lub rysowania, artykuły do pisania i stemplowania, materiały opakowaniowe wykonane
z tektury, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], papierowe wyroby artystyczne, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele
architektoniczne, klej do drewna do użytku domowego, akwarele,
miseczki na farby wodne dla artystów, maszyny gilotynowe do użytku biurowego, papier powlekany do owijania kwiatów i kompozycji
kwiatowych, papier do kalkomanii, wzory do kalkowania, kalka kreślarska, masy plastyczne do zabawy, skrzynki drewniane, pudełka
z drewna, pudełka wykonane z płyty pilśniowej, drewniane znaczniki do roślin, patyczki drewniane do cukierków lub lodów, bejce
do drewna, donice drewniane w postaci skrzyń, drewniane ramki
na zdjęcia, transparentne materiały wykończeniowe do drewna, tabliczki wykonane z drewna, kasetki wykonane z drewna, elektryczne
pirografy do wypalania w drewnie dla artystów, substancje w postaci farby do wypełniania skaz w powierzchniach, drewnianych,
tektura falista, pudła kartonowe, zawieszki tekturowe, składane pudełka kartonowe, kartonowe pudełka na prezenty, figurki wykona-
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ne z tektury, wisiorki ozdoby [biżuteria], biżuteria sztuczna, kasetki
na biżuterię [szkatułki], perły [biżuteria], wisiorki, zawieszki, szpilki
[biżuteria], akcesoria do biżuterii, biżuteria, w tym imitacja biżuterii
i biżuteria z tworzyw sztucznych, zapięcia do biżuterii, wyroby jubilerskie do osobistej ozdoby, koraliki do wyrobu biżuterii, kaboszony
do wyrobu biżuterii, muszle, rączki do narzędzi wykonane z tworzyw
sztucznych, dziurkacze [artykuły biurowe], etykiety tekturowe, mydła, foremki z tworzyw sztucznych do użytku domowego przy wytwarzaniu mydła, nożyczki, nożyki do papieru, nożyki do strugania
w drewnie, sploty słomiane, emalie do ceramiki, szkliwo do ceramiki,
drewno do majsterkowania, frezarki, młotki, szlifierki, obcęgi [narzędzia ręczne], miarki [przyrządy miernicze], pilniki [narzędzia], śrubokręty, śruby metalowe, śruby niemetalowe, sprężyny z metalu, zszywacze, maszyny do obróbki drewna nożyki do strugania w drewnie,
pilarki do drewna, strugarki do drewna, wiertarki do drewna, miniaturowe meble wykonane z drewna, mechanizmy napędowe.

(111) 295550
(220) 2016 09 09
(210) 461262
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) FANCY LUBRICANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Żarów, PL.
(540) FANCY LUBRICANTS
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, szary
(531) 01.15.15, 15.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 chłodziwa, chłodziwa do silników, 4 mineralne oleje smarowe, oleje smarowe jako oleje hydrauliczne, oleje smarowe
[smary przemysłowe], oleje smarowe do silników pojazdów mechanicznych, oleje smarowe zawierające dodatki chroniące metal
przed zużyciem poprzez tarcie, 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub
hurtowni oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących
towarów: chłodziwa, chłodziwa do silników, mineralne oleje smarowe, oleje smarowe jako oleje hydrauliczne, oleje smarowe [smary
przemysłowe], oleje smarowe do silników pojazdów mechanicznych,
oleje smarowe zawierające dodatki chroniące metal przed zużyciem
poprzez tarcie.
(111) 295551
(220) 2016 09 09
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) ILMER MAREK, Warszawa, PL.
(540) NJUFRONT
(510), (511) 20 komody, szafki, meble.

(210) 461263

(111) 295552
(220) 2016 09 09
(210) 461264
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) SZEWCZYK-NAGIETOWICZ PATRYCJA CENTRUM DIETETYKI
I PORADNICTWA ŻYWIENIOWEGO, Radlin, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, zielony, żółty, czerwony
(531) 26.01.01, 26.03.01, 02.01.23, 07.05.01, 29.01.14

3134
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(510), (511) 41 usługi edukacyjne w zakresie propagowania zdrowego trybu życia, zawodowe poradnictwo w zakresie edukacji zdrowotnej i zdrowego żywienia, organizowanie i prowadzenie treningów
personalnych, usługi organizacji spotkań, konferencji, sympozjów,
seminariów z dziedziny medycyny, dietetyki, przygotowanie, prowadzenie i produkcja audycji radiowych i telewizyjnych dotyczących
edukacji zdrowotnej, dietetyki i zdrowego trybu życia, udzielanie
informacji z zakresu edukacji zdrowotnej, dietetyki, usługi wydawnicze: publikowanie książek, gazet, broszur, poradników, podręczników i innych materiałów drukowanych za wyjątkiem materiałów
reklamowych, 44 usługi indywidualnego i spersonalizowanego planowania, tworzenia i nadzorowania diet, poradnictwo dietetyczne,
usługi prowadzenia terapii odchudzania, kontroli i redukcji masy
ciała, doradztwa dietetycznego, promocja oferty usług dietetyków,
doradców żywieniowych, pośrednictwo w zakresie umawiania wizyt
z dietetykami, doradcami żywieniowymi, za pomocą Internetu, tworzenie i prowadzenie programów żywieniowych, usługi świadczone przez dietetyków i doradców żywieniowych, usługi doradztwa
i konsultacji z zakresu zdrowia, stanu odżywienia, usługi doradztwa
w zakresie odżywiania, odchudzania i prowadzenia zdrowego trybu
życia, usługi badań, konsultacji w zakresie diagnozy stanu zdrowia
i oceny stanu odżywienia, udzielanie informacji o wartości odżywczej żywności, udzielanie informacji o stanie odżywiania ludzi, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego.

Nr 9/2017

(540)

(531) 03.07.19, 20.01.03, 27.05.01
(510), (511) 16 kartki do organizerów szkolno-biurowych (plannery), okładki do organizerów szkolno-biurowych, naklejki samoprzylepne, przekładki indeksujące (registry), długopisy, pióra kulkowe,
teczki na dokumenty, albumy do przechowywania zdjęć, dziurkacze
do papieru, spinacze biurowe, ołówki, notatniki i notesy, pamiętniki i dzienniki, zakreślacze kolorowe, flamastry, markery, opakowania
kartonowe na produkty, Opakowania na prezenty, zszywacze, karteczki samoprzylepne, taśmy samoprzylepne do celów szkolno-biurowych, zaproszenia ślubne, winietki, teczki na dokumenty, 18 torby
i torebki, portfele, 45 organizacja ślubów i wesel.

Kolor znaku: zielony, pomarańczowy, żółty, czerwony, granatowy,
biały, czarny, niebieski, różowy, beżowy
(531) 08.01.07, 08.05.03, 24.07.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 nielecznicze napoje na bazie herbaty, napoje sporządzone z herbaty, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami
smakowymi, napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady],
czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie produktów mlecznych
lub warzyw, sosy, keczup [sos], mięsne sosy, gotowe sosy, pasty warzywne [sosy], sosy pikantne, sosy ziołowe, sos pikantny, sosy salsa, sosy sałatkowe do żywności [sosy], sosy w proszku, sos suszony
w proszku, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), mieszanki do sporządzania sosów, sosy do mięsa z grilla, sproszkowane sosy w postaci granulowanej, pikantne sosy, czatnej i pasty, gotowe produkty
spożywcze w postaci sosów, aromaty w formie sosów w proszku,
43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, bary szybkiej
obsługi, bary przekąskowe, usługi snack-barów, usługi kateringowe,
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, usługi cateringu zewnętrznego, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, catering
w kafeteriach szybkiej obsługi, catering (obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem), usługi barów typu
fast-food na wynos, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, serwowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, bary, snack-bary, bary sałatkowe,
usługi barowe, usługi barów z sokami, usługi świadczone przez bary
bistro, usługi restauracji fast food, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, hotelowe usługi cateringowe, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, kafeterie (bufety), katering
obejmujący żywność i napoje dla instytucji, katering obejmujący
żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, kawiarnia, koktajlbar, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], oferowanie żywności i napojów
w bistrach, organizowanie bankietów, pizzerie, przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
przygotowanie posiłków i napojów, przygotowywanie żywności
dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, przygotowanie posiłków, restauracje dla turystów, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, restauracje serwujące delikatesy,
restauracje z grillem, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie
napojów alkoholowych, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy, świadczenie
usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach
wystawienniczych, świadczenie usług kateringowych obejmujących
żywność i napoje w obiektach na zjazdy, usługi degustacji win (dostarczanie napojów), usługi ogródków piwnych, usługi koktajlbarów, usługi kawiarni, usługi mobilnych restauracji, usługi osobistych
kucharzy, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi
restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, usługi restauracyjne, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi
w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie jedzenia na wynos,
usługi w zakresie kantyn, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi
w zakresie restauracji [brasserie], winiarnie.

(111) 295555
(220) 2016 09 09
(151) 2017 02 13
(441) 2016 10 24
(732) RUBIN HERMES CRISTIAN, Warszawa, PL.
(540) EL CZORI Latino Food

(111) 295556
(220) 2016 09 09
(210) 461275
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) BGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok, PL.

(111) 295553
(220) 2016 09 09
(210) 461265
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA GOLDEN SONOFORESIS
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki,
peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skory,
talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne,
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry o działaniu leczniczych,
kosmetyki do celów leczniczych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki
i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, kąpiele
lecznicze.
(111) 295554
(220) 2016 09 09
(210) 461267
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) ROGOSZ MAGDA ROGOSZ CONSULTING, Warszawa, PL.
(540) miss planner
(540)

(210) 461272
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(540) BGT
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, szary, czerwony
(531) 07.11.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 transport samochodowy, transport kolejowy, spedycja.
(111) 295557
(220) 2016 09 09
(151) 2017 02 13
(441) 2016 10 24
(732) NĘDZAK KRZYSZTOF FLASH, Olsztyn, PL.
(540) G GLOBAL NUTRITION
(540)

(210) 461277

Kolor znaku: biały, niebieski, czarny
(531) 26.01.12, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych
wymaganiach dietetycznych, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczenia, suplementy diety składające się głównie
z wapnia, suplementy diety składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające się głównie z magnezu, suplementy diety
składające się głównie z pierwiastków śladowych, zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety
składające się z witamin, suplementy diety składające się z aminokwasów, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do kontroli
cholesterolu, suplementy diety z białkiem sojowym, przeciwutleniające suplementy diety, odżywcze suplementy diety, białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy
diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające kazeinę,
suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety
zawierające lecytynę, suplementy diety z pszenicy, suplementy diety
z cynkiem, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety zawierające
olej lniany, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy
diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające
kiełki pszenicy, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy
diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety do użytku medycznego, 30 napoje na bazie kawy, 32 napoje bezalkoholowe.
(111) 295558
(220) 2016 09 09
(210) 461279
(151) 2017 02 13
(441) 2016 10 24
(732) LIGHTBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) LightBox.pl Zdrowa dieta z dostawą
(540)

Kolor znaku: czarny, jasnozielony
(531) 19.03.25, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, dietetyczne
napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych, żywność dla diet medycznych,
dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, dietetyczna
żywność przystosowana dla niepełnosprawnych, 29 gotowe posiłki
z mięsa [mięso jako główny składnik], gotowe posiłki z drobiu [drób
jako główny składnik], gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z drobiu, gotowe posiłki
gotowane składające się całkowicie lub głównie z dziczyzny, gotowe
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posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, gotowe posiłki
zawierające [głównie] jajka, potrawy mięsne gotowane, posiłki gotowane składające się głównie z ryb, schłodzone desery mleczne, zupy,
zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z owoców
morza, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z dziczyzny, burgery sojowe, burgery warzywne, burgery z tofu, 30 dania
gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, dania na bazie
ryżu, gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, gotowe potrawy na bazie
ryżu, gotowe potrawy na bazie makaronu, kanapki, potrawy z makaronu, potrawy gotowe na bazie makaronu, potrawy gotowe zawierające makaron, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie
z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, 43 doradztwo kulinarne,
dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, catering obejmujący
żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, kontraktowe usługi w zakresie żywności: przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, udzielanie informacji związanych
z przygotowywaniem żywności i napojów, spersonalizowane usługi
planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej, przygotowywanie posiłków, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi
doradcze w zakresie przygotowania żywności, usługi kateringowe
obwoźne, usługi mobilnych restauracji, usługi osobistych kucharzy,
usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracyjne, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie jedzenia na wynos,
usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, 44 doradztwo
żywieniowe, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, konsultacje
z dziedziny żywienia, profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia,
poradnictwo żywieniowe, planowanie i nadzorowanie diety, planowanie programów odchudzających, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, świadczenie usług w zakresie programów odchudzania,
udzielanie informacji związanych z odżywianiem, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, udzielanie
informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych, udzielanie
informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, usługi doradcze związane z dietą,
usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi dietetyków.

(111) 295559
(220) 2016 09 09
(210) 461281
(151) 2017 02 13
(441) 2016 10 24
(732) LIGHTBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) LightBox SYLWETKA ZDROWIE WYGODA
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, czarny
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, dietetyczne
napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych, żywność dla diet medycznych,
dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, dietetyczna
żywność przystosowana dla niepełnosprawnych, 29 gotowe posiłki
z mięsa [mięso jako główny składnik], gotowe posiłki z drobiu [drób
jako główny składnik], gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z drobiu, gotowe posiłki
gotowane składające się całkowicie łub głównie z dziczyzny, gotowe
posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, gotowe posiłki
zawierające [głównie] jajka, potrawy mięsne gotowane, posiłki gotowane składające się głównie z ryb, schłodzone desery mleczne, zupy,
zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z owoców
morza, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z dzi-
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czyzny, burgery sojowe, burgery warzywne, burgery z tofu, 30 dania
gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, dania na bazie
ryżu, gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, gotowe potrawy zawierające główniej ryż, gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, gotowe potrawy na bazie
ryżu, gotowe potrawy na bazie makaronu, kanapki, potrawy z makaronu, potrawy gotowe na bazie makaronu, potrawy gotowe zawierające makaron, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie
z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, 43 doradztwo kulinarne,
dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący
żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, kontraktowe usługi w zakresie żywności, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, udzielanie informacji związanych
z przygotowywaniem żywności i napojów, spersonalizowane usługi
planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej, przygotowywanie posiłków, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi
doradcze w zakresie przygotowania żywności, usługi kateringowe
obwoźne, usługi mobilnych restauracji, usługi osobistych kucharzy,
usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracyjne, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie jedzenia na wynos,
usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, 44 doradztwo
żywieniowe, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, konsultacje
z dziedziny żywienia, profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia,
poradnictwo żywieniowe, planowanie i nadzorowanie diety, planowanie programów odchudzających, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, świadczenie usług w zakresie programów odchudzania,
udzielanie informacji związanych z odżywianiem: udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, udzielanie
informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych, udzielanie
informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, usługi doradcze związane z dietą,
usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi dietetyków.

(111) 295560
(220) 2016 09 09
(210) 461291
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) KULISIEWICZ KATARZYNA, KULISIEWICZ IGNACY BOTANIA
SPÓŁKA CYWILNA, Ożarów Mazowiecki, PL.
(540) BOTANIA kwiaty z Polski
(540)

(531) 05.05.20, 27.05.01
(510), (511) 31 rośliny doniczkowe, kwiaty cięte.
(111) 295561
(220) 2016 09 09
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) AMINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Sekret urody
(540)

(210) 461302

Kolor znaku: różowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 leki dla ludzi, leki pomocnicze i wspierające, leki w płynie, maści do celów farmaceutycznych, leki przeciw zaparciom, leki
uspokajające, środki przeczyszczające, środki przeciwbólowe, preparaty medyczne na porost włosów zioła lecznicze, hormony do celów
medycznych, materiały opatrunkowe, bandaże higieniczne, bandaże
opatrunkowe, gaza opatrunkowa, gazy dla celów medycznych gąbka
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do ran, plastry do celów medycznych, balsamy do celów leczniczych,
preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, bakteriologiczne, bakteryjne i biologiczne preparaty do celów medycznych, enzymy do celów farmaceutycznych i medycznych, sole do kąpieli mineralnych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, artykuły spożywcze dla niemowląt środki odkażające,
środki sanitarne do celów leczniczych, odżywki wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie
i dla rekonwalescentów i inna żywność dietetyczna i suplementy
diety, 29 produkty mleczne mleko, jogurty, kefiry, sery, proteiny
mleczne, serwatki, napoje mleczne lub z przewagą mleka białka jajek proteiny spożywcze, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone
i gotowane owoce i warzywa, oleje i tłuszcze jadalne, 30 pieczywo
pieczywo specjalne, pieczywo dietetyczne, mieszanki śniadaniowe,
w tym: muesli, płatki kukurydziane, płatki owsiane, otręby, produkty mączne, produkty zbożowe, napoje kawowe i czekoladowe soja,
32 napoje bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe woda gazowana i mineralna, soki syropy do napojów, napoje serwatkowe, napoje z soków
owoców, nektary owocowe, napoje proteinowe i węglowodanowe
napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, soki owocowe i warzywne, napoje energetyczne.

(111) 295562
(220) 2016 09 09
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) AMINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Rutinatin
(540)

(210) 461303

Kolor znaku: ciemnozielony, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 27.05.14, 29.01.12
(510), (511) 5 leki dla ludzi, leki pomocnicze i wspierające, leki w płynie, maści do celów farmaceutycznych, leki przeciw zaparciom, leki
uspokajające, środki przeczyszczające, środki przeciwbólowe, preparaty medyczne na porost włosów zioła lecznicze, hormony do celów
medycznych, materiały opatrunkowe, bandaże higieniczne, bandaże
opatrunkowe, gaza opatrunkowa, gazy dla celów medycznych gąbka
do ran, plastry do celów medycznych, balsamy do celów leczniczych,
preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, bakteriologiczne, bakteryjne i biologiczne preparaty do celów
medycznych, enzymy do celów farmaceutycznych i medycznych, sole
do kąpieli mineralnych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
artykuły spożywcze dla niemowląt środki odkażające, środki sanitarne do celów leczniczych, odżywki wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów i inna żywność dietetyczna i suplementy diety, 29 produkty
mleczne mleko, jogurty, kefiry, sery, proteiny mleczne, serwatki, napoje mleczne lub z przewagą mleka białka jajek proteiny spożywcze, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa,
oleje i tłuszcze jadalne, 30 pieczywo pieczywo specjalne, pieczywo
dietetyczne, mieszanki śniadaniowe, w tym: muesli, płatki kukurydziane, płatki owsiane, otręby, produkty mączne, produkty zbożowe,
napoje kawowe i czekoladowe soja, 32 napoje bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe woda gazowana i mineralna, soki syropy do napojów, napoje serwatkowe, napoje z soków owoców, nektary owocowe, napoje
proteinowe i węglowodanowe napoje bezalkoholowe wzbogacone
witaminami i solami mineralnymi, soki owocowe i warzywne, napoje
energetyczne, 35 usługi reklamowe i marketingowe.
(111) 295563
(220) 2016 09 09
(210) 461304
(151) 2017 02 14
(441) 2016 10 24
(732) Healthymouth, LLC, Malibu, US.
(540) HEALTHYMOUTH::HEALTHYPET
(510), (511) 31 koncentrat w płynie do sporządzania napojów dla
zwierząt.
(111) 295564
(151) 2017 02 14

(220) 2016 09 09
(441) 2016 10 24

(210) 461305
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(732) Healthymouth, LLC, Malibu, US.
(540) PET::ESSENTIAL HEALTHYMOUTH
(510), (511) 31 koncentrat w płynie do sporządzania napojów dla
zwierząt.
(111) 295565
(220) 2016 09 12
(151) 2017 02 13
(441) 2016 10 24
(732) PREISNER PAWEŁ PREIS, Tyczyn, PL.
(540) BACÓWKA RADAWA SPA
(540)

(210) 461326
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(510), (511) 9 akumulatory elektryczne, akumulatory elektryczne
do pojazdów, amperomierze, celki baterii, baterie anodowe, baterie
do latarek kieszonkowych, baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, baterie galwaniczne, baterie
słoneczne, gęstościomierze, kable rozruchowe do silników, kwasomierze [areometry], kwasomierze do akumulatorów, prostowniki
prądu, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, urządzenia do ładowania baterii, woltomierze.

(111) 295569
(220) 2016 09 12
(151) 2017 02 14
(441) 2016 10 24
(732) DOM ZAGADEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DOM ZAGADEK
(540)

(210) 461339

Kolor znaku: czarny, brązowy
(531) 03.04.11, 03.04.12, 03.04.24, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi hotelarskie, tymczasowe zakwaterowanie.
(111) 295566
(220) 2016 09 12
(151) 2017 02 14
(441) 2016 10 24
(732) MINKIEWICZ TOMASZ, Nowa Sól, PL.
(540) Farm MARKET
(540)

(210) 461328

Kolor znaku: jasnozielony, czerwony, niebieski, żółty,
ciemnozielony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, 35 reklama, 41 nauczanie.

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi w zakresie
sportu i kultury.
(111) 295570
(220) 2016 09 12
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) MW KANCELARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów, PL.
(540) PYRSK!
(540)

(210) 461341

(111) 295567
(220) 2016 09 12
(210) 461335
(151) 2017 02 14
(441) 2016 10 24
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) MonoPlast
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, leki dla
ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, środki opatrunkowe.
(111) 295568
(220) 2016 09 12
(210) 461336
(151) 2017 02 14
(441) 2016 10 24
(732) CZAJKA DANIEL, JOPEK SŁAWOMIR AKUMAR SPÓŁKA
CYWILNA, Swarzędz, PL.
(540) PIONEER MAINTENANCE FREE BATTERY STARTER
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 01.01.01, 01.01.04, 29.01.13, 26.05.04

(531) 07.11.25, 15.01.19, 05.07.12, 24.17.04, 27.05.01
(510), (511) 29 dżemy, owoce przetworzone, warzywa przetworzone, marmolada, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, jogurty, 32 soki, napoje owocowe, piwo, cydr bezalkoholowy, napoje owocowe niealkoholowe, napoje bezalkoholowe, piwo
bezalkoholowe, wina bezalkoholowe, mieszane soki owocowe, gazowane soki owocowe, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje
składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, woda
mineralna, woda, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi,
woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, mrożone napoje owocowe, 33 alkoholowe (esencje-), poncze
alkoholowe, wymieszane napoje alkoholowe, cydr .
(111) 295571
(220) 2016 09 12
(210) 461342
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) BONARKA OFFICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL. ;
(540) bonarka for business
(510), (511) 35 wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, analiza kosztów,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama, wynajmowa-
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nie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych lub
reklamowych, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
zarządzanie hotelami, 36 zarządzanie nieruchomościami, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie majątku nieruchomego, dzierżawa majątku nieruchomego,
dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie powierzchni biurowej, doradztwo w zakresie zakupu, wynajmu oraz sprzedaży nieruchomości,
organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, pobieranie
czynszów, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi
developerskie w zakresie organizowania, finansowania oraz zarządzania przedsięwzięciami związanymi ze wznoszeniem nieruchomości, usługi finansowe, usługi finansowe związane z nieruchomościami, organizowanie inwestycji, tworzenie funduszy inwestycyjnych,
inwestycje związane z nieruchomościami, inwestycje kapitałowe,
finansowanie inwestycji, w tym inwestycji budowanych, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, sponsorowanie finansowe, wyceny
finansowe, zarządzanie finansami, doradztwo w zakresie finansów
i inwestycji finansowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi
w zakresie gwarancji i zabezpieczeń finansowych, 37 usługi budowlane w zakresie wznoszenia obiektów biurowych, mieszkalnych oraz
handlowych, usługi napraw oraz konserwacji budynków biurowych,
mieszkalnych oraz handlowych, nadzór budowlany, doradztwo inżynieryjne w zakresie budownictwa, informacja budowlana, instalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych,
instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawy
alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji alarmowych
przeciwpożarowych, instalowanie oraz naprawa instalacji hydraulicznych, elektrycznych oraz centralnego ogrzewania, usługi porządkowe, usługi sprzątania biur, mieszkań oraz obiektów handlowych.
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 295572
(220) 2016 09 12
(210) 461343
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) BONARKA OFFICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL. ;
(540) B4B
(510), (511) 35 wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, analiza kosztów,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych lub
reklamowych, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
zarządzanie hotelami, 36 zarządzanie nieruchomościami, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie majątku nieruchomego, dzierżawa majątku nieruchomego,
dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie powierzchni biurowej, doradztwo w zakresie zakupu, wynajmu oraz sprzedaży nieruchomości,
organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, pobieranie
czynszów, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi
developerskie w zakresie organizowania, finansowania oraz zarządzania przedsięwzięciami związanymi ze wznoszeniem nieruchomości, usługi finansowe, usługi finansowe związane z nieruchomościami, organizowanie inwestycji, tworzenie funduszy inwestycyjnych,
inwestycje związane z nieruchomościami, inwestycje kapitałowe,
finansowanie inwestycji, w tym inwestycji budowanych, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, sponsorowanie finansowe, wyceny
finansowe, zarządzanie finansami, doradztwo w zakresie finansów
i inwestycji finansowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi
w zakresie gwarancji i zabezpieczeń finansowych, 37 usługi budowlane w zakresie wznoszenia obiektów biurowych, mieszkalnych oraz
handlowych, usługi napraw oraz konserwacji budynków biurowych,
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mieszkalnych oraz handlowych, nadzór budowlany, doradztwo inżynieryjne w zakresie budownictwa, informacja budowlana, instalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych,
instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawy
alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji alarmowych
przeciwpożarowych, instalowanie oraz naprawa instalacji hydraulicznych, elektrycznych oraz centralnego ogrzewania, usługi porządkowe, usługi sprzątania biur, mieszkań oraz obiektów handlowych.
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 295573
(220) 2016 09 12
(210) 461345
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) BONARKA OFFICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL. ;
(540) B4B bonarka for business
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.04.01
(510), (511) 35 wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, analiza kosztów,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych lub
reklamowych, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
zarządzanie hotelami, 36 zarządzanie nieruchomościami, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie majątku nieruchomego, dzierżawa majątku nieruchomego,
dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie powierzchni biurowej, doradztwo w zakresie zakupu, wynajmu oraz sprzedaży nieruchomości,
organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, pobieranie
czynszów, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi
developerskie w zakresie organizowania, finansowania oraz zarządzania przedsięwzięciami związanymi ze wznoszeniem nieruchomości, usługi finansowe, usługi finansowe związane z nieruchomościami, organizowanie inwestycji, tworzenie funduszy inwestycyjnych,
inwestycje związane z nieruchomościami, inwestycje kapitałowe,
finansowanie inwestycji, w tym inwestycji budowanych, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, sponsorowanie finansowe, wyceny
finansowe, zarządzanie finansami, doradztwo w zakresie finansów
i inwestycji finansowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi
w zakresie gwarancji i zabezpieczeń finansowych, 37 usługi budowlane w zakresie wznoszenia obiektów biurowych, mieszkalnych oraz
handlowych, usługi napraw oraz konserwacji budynków biurowych,
mieszkalnych oraz handlowych, nadzór budowlany, doradztwo inżynieryjne w zakresie budownictwa, informacja budowlana, instalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych,
instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawy
alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji alarmowych
przeciwpożarowych, instalowanie oraz naprawa instalacji hydraulicznych, elektrycznych oraz centralnego ogrzewania, usługi porządkowe, usługi sprzątania biur, mieszkań oraz obiektów handlowych.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 295574
(220) 2016 09 12
(210) 461346
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) BONARKA OFFICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL. ;
(540) B4B bonarka for business
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(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.04.01
(510), (511) 35 wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, analiza kosztów,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych lub
reklamowych, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
zarządzanie hotelami, 36 zarządzanie nieruchomościami, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie majątku nieruchomego, dzierżawa majątku nieruchomego,
dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie powierzchni biurowej, doradztwo w zakresie zakupu, wynajmu oraz sprzedaży nieruchomości,
organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, pobieranie
czynszów, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi
developerskie w zakresie organizowania, finansowania oraz zarządzania przedsięwzięciami związanymi ze wznoszeniem nieruchomości, usługi finansowe, usługi finansowe związane z nieruchomościami, organizowanie inwestycji, tworzenie funduszy inwestycyjnych,
inwestycje związane z nieruchomościami, inwestycje kapitałowe,
finansowanie inwestycji, w tym inwestycji budowanych, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, sponsorowanie finansowe, wyceny
finansowe, zarządzanie finansami, doradztwo w zakresie finansów
i inwestycji finansowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi
w zakresie gwarancji i zabezpieczeń finansowych, 37 usługi budowlane w zakresie wznoszenia obiektów biurowych, mieszkalnych oraz
handlowych, usługi napraw oraz konserwacji budynków biurowych,
mieszkalnych oraz handlowych, nadzór budowlany, doradztwo inżynieryjne w zakresie budownictwa, informacja budowlana, instalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych,
instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawy
alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji alarmowych
przeciwpożarowych, instalowanie oraz naprawa instalacji hydraulicznych, elektrycznych oraz centralnego ogrzewania, usługi porządkowe, usługi sprzątania biur, mieszkań oraz obiektów handlowych.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 295575
(220) 2016 09 12
(210) 461347
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) ADAMA AGAN LTD., Ashdod, IL.
(540) NOTOS
(510), (511) 5 pestycydy, środki owadobójcze, fungicydy i herbicydy.
(111) 295576
(220) 2016 09 12
(210) 461355
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) DOM ZAGADEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DOM ZAGADEK
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 295577
(220) 2016 09 12
(210) 461370
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) Altażel Oceanic
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne
do użytku zewnętrznego .
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(111) 295578
(220) 2016 09 13
(210) 461384
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) CLARO
(510), (511) 5 fungicydy.
(111) 295579
(220) 2016 09 13
(210) 461388
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) TRIFEM
(510), (511) 5 herbicydy.
(111) 295580
(220) 2016 09 13
(210) 461412
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) KIER
(510), (511) 5 fungicydy.
(111) 295581
(220) 2016 09 13
(210) 461415
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) DENAR
(510), (511) 5 herbicydy.
(111) 295582
(220) 2016 09 13
(210) 461417
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) OVER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łask, PL.
(540) AGRO DORADCA
(540)

Kolor znaku: żółty, brązowy
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały drukowane, w tym papierowe materiały
reklamowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, publikacje, książki, podręczniki, czasopisma, biuletyny, prospekty, foldery, prezentacje, broszury, ulotki, katalogi, kalendarze, albumy, atlasy, rejestry,
indeksy, raporty, skorowidze, afisze, plakaty, drukowane repertuary
i rozkłady godzinowe, druki zawiadomień i zaproszeń, bilety, bony
i kupony, wizytówki, artykuły papiernicze i artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, w tym: adresarki, płytki adresowe do adresarek, zeszyty,
notesy, bloczki do pisania, papeteria, papier listowy, koperty, teczki,
skoroszyty, segregatory, papierowe obwoluty i oprawy na luźne kartki i na dokumenty, etykiety, nalepki, naklejki, kalkomanie, zakładki
do książek, diagramy, mapy i plany, obrazy, rysunki, fotografie, przezrocza, druki, odbitki i reprodukcje graficzne, przybory do pisania,
w tym: pióra, długopisy, flamastry, ołówki, ołówki automatyczne, zestawy przyborów do pisania, piórniki, etui na pióra i długopisy, 35 reklama, uaktualnianie materiałów reklamowych, tworzenie oraz publikowanie tekstów reklamowych i sponsorowanych, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja
towarów i usług dla osób trzecich, prenumerata gazet i czasopism,
sprzedaż gazet i czasopism, kolportaż próbek, 40 usługi drukowania,
41 publikowanie książek, gazet i czasopism, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie wyników badań naukowych i technicznych, opracowywanie i publikowanie materiałów
edukacyjnych i informacyjnych, informacja o: edukacji, targach, wydarzeniach branżowych, nowościach rolniczych i o produktach rolniczych, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki,
42 badania naukowe i techniczne, prace badawczo-rozwojowe nad
nowymi produktami dla osób trzecich, 44 doradztwo w zakresie pielęgnacji, żywienia i utrzymania zwierząt.
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(111) 295583
(220) 2016 09 14
(210) 461423
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) SZEMPLIŃSKI MAREK TAXI NAREW, Ostrołęka, PL.
(540) NAREW TAXI PROFESJONALNE USŁUGI
(540)

Kolor znaku: ciemnopomarańczowy, jasnopomarańczowy,
czarny, zielony
(531) 18.01.09, 27.05.01, 27.05.05, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach internetowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży towarów i świadczonych usług, prezentacja oferty handlowej w Internecie, marketing,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, udostępnianie miejsca na stronach internetowych
na reklamę towarów i usług, usługi reklamowe i usługi w zakresie
informacji handlowej za pośrednictwem Internetu, 39 logistyka
transportu, organizowanie transportu taksówkowego, pasażerski
transport samochodowy, rezerwowanie transportu, transport bagażu, transport lądowy, transport lądowy osób, transport pasażerski,
usługi pośrednictwa transportowego, usługi transportowe, usługi
transportu pojazdami.
(111) 295584
(220) 2016 09 14
(210) 461424
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 24
(732) WSK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina, PL.
(540) WSK
(540)

Kolor znaku: morski
(531) 24.15.01, 24.15.13, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 7 wirówki do oczyszczania paliw i olejów przemysłowych, chemicznych i spożywczych stosowane w przemyśle morskim
i stacjonarnym oraz części zamienne do nich, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna wirówek do oczyszczania paliw i olejów przemysłowych,
chemicznych i spożywczych stosowanych w przemyśle morskim
i stacjonarnym oraz części zamiennych do nich, 37 naprawy i konserwacja wirówek do oczyszczania paliw i olejów przemysłowych,
chemicznych i spożywczych stosowanych w przemyśle morskim
i stacjonarnym oraz części zamiennych do nich.
(111) 295585
(220) 2016 09 14
(210) 461425
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) AK NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) AK NOVA
(540)

Kolor znaku: szary, zielony, biały
(531) 05.03.13, 05.03.99, 26.04.02, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi budowy obiektów z branży ochrony środowiska, usługi budowy obiektów gospodarki odpadami, usługi budowy
i modernizacji oczyszczalni ścieków, zbiorników, usługi specjalistyczne w zakresie uszczelniania obiektów inżynierskich, nadzór budow-
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lany, 42 inżynieryjne usługi konsultingowe, doradcze i projektowe
z zakresu obiektów służących ochronie środowiska, sporządzanie
opinii i ekspertyz technicznych w zakresie ochrony środowiska.

(111) 295586
(220) 2016 09 14
(210) 461427
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabki Duże, PL.
(540) ep
SYSTEMY
ŻYWIENIA
EKOPLON
PRZYROST
PRZYSWAJALNOŚĆ ODPORNOŚĆ WYNIKI PROFILAKTYKA
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, biały, żółty, czerwony, różowy,
niebieski, złoty
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 24.01.05, 26.02.01, 26.02.05,
27.05.01, 27.05.22, 29.01.15
(510), (511) 31 pasze, pasze wzmacniające dla zwierząt, dodatki
do pasz nie dla celów leczniczych, odżywki paszowe w postaci dodatków mineralno-witaminowych nie do celów leczniczych, produkty do hodowli zwierząt.
(111) 295587
(220) 2016 09 14
(210) 461428
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 24
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA GOLDEN SONOFORESA
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki,
peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry,
talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne,
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry o działaniu leczniczych,
kosmetyki do celów leczniczych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki
i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, kąpiele
lecznicze.
(111) 295588
(220) 2016 09 14
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) WOJNICKI MAKSYMILIAN, Warszawa, PL.
(540) HIBOU SLEEPWEAR
(540)

(210) 461439

(531) 03.07.05, 03.07.19, 27.05.01
(510), (511) 25 piżamy.
(111) 295589
(220) 2016 09 15
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) SZYMAŃSKA EDYTA, Burzenin, PL.
(540) JAMI

(210) 461480
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(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, brązowy, pomarańczowy
(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 usługi restauracyjne.
(111) 295590
(220) 2016 09 15
(210) 461491
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) KAMIŃSKI PIOTR, Warszawa, PL.
(540) Leo Laboratory
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki do pielęgnacji ciała oraz do włosów zarówno do użytku domowego jak i przeznaczone dla profesjonalnych salonów kosmetycznych
i fryzjerskich, płyny do pielęgnacji włosów, lotiony, środki do czyszczenia zębów, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, farby
do włosów, lakiery do włosów oraz preparaty do kręcenia i prostowania włosów zarówno do użytku domowego jak i przeznaczone dla
salonów kosmetycznych i fryzjerskich.
(111) 295591
(220) 2016 03 25
(151) 2017 03 02
(441) 2016 07 04
(732) BERSAMA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) bersi
(540)

(210) 454129

Kolor znaku: czarny, niebieski, ciemnoniebieski, jasnoniebieski,
różowy
(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do czyszczenia, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla
gospodarstwa domowego, preparaty do mycia, mydełka, mydła, mydła dezynfekujące, środki do zmiękczania tkanin, pasty do podłogi
i mebli, płyny i woski antypoślizgowe do podłóg i parkietów, preparaty i woski do polerowania, sprężone powietrze w puszce do czyszczenia i odkurzania, preparaty i wybielacze do prania, preparaty
do udrażniania rur, preparaty do czyszczenia i konserwacji skóry,
środki do szorowania, środki odświeżające powietrze.
(111) 295592
(220) 2016 04 11
(210) 454638
(151) 2017 02 28
(441) 2016 07 18
(732) GERMANICUS NIEMIECKIE CENTRUM JĘZYKOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) LanguageBox
(510), (511) 9 nośniki pamięci pen-drive, filmy, interfejsy komputerowe, nośniki danych, magnetyczne nośniki danych, magnetyczne
nośniki informacji, nośniki do rejestracji dźwięku, treści lub obrazu,
optyczne nośniki danych, optyczne nośniki informacji, tekstowe,
graficzne lub muzyczne pliki do ściągnięcia, programy gier komputerowych, ładowalne programy komputerowe, nagrane programy
komputerowe, przyrządy edukacyjne, przyrządy dydaktyczne, przyrządy wspomagające naukę języków obcych, przyrządy wspomagające obserwację postępów w nauce, programy komputerowe lub
aplikacje wspomagające obserwację postępów w nauce, aplikacje
na urządzenia mobilne do nauki języków obcych, publikacje elektroniczne, moduły ładowalne publikacji elektronicznych, urządzenia
do edukacji języków obcych, urządzenia do nauczania języków obcych, 16 plakaty z papieru lub kartonu, albumy, obrazy [malarstwo],
diagramy, drukowane publikacje, materiały szkoleniowe lub instruktażowe, emblematy, etykiety, fotografie [wydrukowane], gazety,
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komiksy, książki, mapy, materiały do nauczania [z wyjątkiem aparatów], materiały do rysowania, notatniki (notesy podręczne), papier
do pisania, plansze, podręczniki [książki], prospekty, reprodukcje
graficzne, szablony, tablice szkolne, tablice z treściami edukacyjnymi, edukacyjne taśmy samoprzylepne, edukacyjne taśmy przylepne,
wydruki graficzne, zeszyty, 28 karty do gry, gry, urządzenia do gier,
gry planszowe, gry towarzyskie, klocki [zabawki], maski [zabawki],
plansze do gier, puzzle, zabawki, 41 edukacja [nauczanie], informacje o edukacji, fotografie, instruktaże, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, organizowanie, prowadzenie i obsługa
konferencji, organizowanie, prowadzenie i obsługa kongresów, organizowanie, prowadzenie i obsługa konkursów [edukacyjne lub
rozrywkowe], organizowanie, prowadzenie i obsługa szkoleń, organizowanie, prowadzenie i obsługa kongresów, organizowanie,
prowadzenie i obsługa obozów językowych, organizowanie, prowadzenie i obsługa seminariów, organizowanie, prowadzenie i obsługa
sympozjów, organizowanie, prowadzenie i obsługa warsztatów, organizowanie, prowadzenie i obsługa zjazdów, publikowanie książek,
wypożyczanie książek, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, filmowanie, nauczanie korespondencyjne, usługi obozów wakacyjnych,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, pisanie tekstów w celach innych niż reklamowych, publikowanie tekstów [inne
niż reklamowe], produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja
filmów na taśmach wideo, produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja wideoblogów, publikowanie elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie
elektroniczne treści edukacyjnych lub dydaktycznych, publikowanie
elektroniczne on-line nie do pobrania, sprawdziany edukacyjne, tłumaczenia, usługi tłumaczy, wypożyczanie zabawek, 45 doradztwo
w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie programów
komputerowych [usługi prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, prawne administrowanie licencjami,
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych .

(111) 295593
(220) 2016 04 14
(210) 454784
(151) 2017 03 09
(441) 2016 10 10
(732) BOMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lubiczów, PL.
(540) BOMM
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.05.01
(510), (511) 21 wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, 26 kwiaty sztuczne, sztuczne girlandy, sztuczne owoce, wieńce
z kwiatów sztucznych .
(111) 295594
(220) 2016 06 28
(210) 458354
(151) 2017 03 15
(441) 2016 08 29
(732) POKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) bajka disco club
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski, różowy, zielony, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, dystrybucja materiałów reklamowych jako
broszury, prospekty, materiały reklamowe, prezentacja produktów
w mediach, ogłoszenia reklamowe, promocja sprzedaży, reklama jako
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, prospektów,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama radiowa
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i telewizyjna, reklama za pośrednictwem sieci Internet, zarządzanie
w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej,
prace biurowe, 41 usługi dystrybucji biletów jako rozrywka, informacja o imprezach rozrywkowych, kompozycje muzyczne, nocne kluby, nagrania dźwiękowe, nagrania filmowe i telewizyjne, programy
rozrywkowe, studio nagrań, studio filmowe, rozrywka-widowiska,
organizowanie i prowadzenie koncertów, dyskoteki, dyskoteki jako
usługi związane z organizowaniem i obsługą, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, imprezy taneczne, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, zapewnianie jedzenia i napojów na imprezach
firmowych, tymczasowe zakwaterowanie, kafeterie jako bufety, restauracje, usługi barowe, wynajmowanie pomieszczeń, wynajmowanie sal na posiedzenia.

(111) 295595
(220) 2016 09 15
(210) 461493
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) POLAND’S NATURAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Poland’s natural
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony, biały
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.07.13, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 owoce konserwowane, warzywa konserwowane,
32 soki owocowe.
(111) 295596
(220) 2016 09 16
(210) 461591
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) GARBULA ARTUR GIGA ARCHITEKCI, Mikołów, PL.
(540) GIGAarchitekci
(540)
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38 przekazywanie danych, dźwięków i obrazów za pomocą środków
elektronicznych, usługi transmisji strumieniowej w zakresie treści wideo, audio i telewizji, komunikacja elektroniczna za pośrednictwem
pokojów rozmów [chatroomów], linii chatowych i forów internetowych, wszystkie wyżej wymienione usługi poza usługami w branży
dystrybucji paliw, 41 rozrywka, 42 obsługiwanie wyszukiwarek, udostępnianie wyszukiwarek w celu uzyskiwania danych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, hosting portali internetowych, usługi
projektowania systemów komputerowych w zakresie: przekazywania danych, dźwięków i obrazów za pomocą środków elektronicznych, usług transmisji strumieniowej w zakresie treści wideo, audio
i telewizji.

(111) 295599
(220) 2016 09 17
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) KUBIAK DARIUSZ, Zielona Góra, PL.
(540) Ice Rolls it!
(540)

(210) 461645

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski, różowy, fioletowy,
zielony, żółty
(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15, 08.01.18, 02.09.01
(510), (511) 30 lody, 32 soki.
(111) 295600
(220) 2016 09 19
(210) 461661
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) UNI-LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) SUPER DRY
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 42 usługi i projektowanie architektoniczne, projektowanie urbanistyczne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury.
(111) 295597
(220) 2016 09 16
(210) 461608
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) Novartis Consumer Health SA, Prangins, CH.
(540) Pierwszy krok w drugą młodość
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, 44 usługi medyczne.
(111) 295598
(220) 2016 09 16
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) ZUZA PICTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WISEE
(540)

(210) 461614

(531) 27.05.01, 02.09.04, 26.13.25, 26.01.01
(510), (511) 9 sprzęt komputerowy i urządzenia peryferyjne do nagrywania, przesyłania, odtwarzania i magazynowania dźwięku
i obrazu, urządzenia do rejestrowania, przesyłania i odtwarzania
dźwięku i obrazu, urządzenia magazynujące dane, wszystkie wyżej
wymienione towary nie do użytku w sektorze dystrybucji paliw,

Kolor znaku: biały, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 01.15.15, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 instalacje i urządzenia do suszenia, chłodzenia, ogrzewania, klimatyzacji, oczyszczania powietrza.
(111) 295601
(220) 2016 09 19
(210) 461700
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) SIERKO EWA, SIERKO PAWEŁ PIOTR CENTRUM MEDYCZNE
SPÓŁKA CYWILNA, Białystok, PL.
(540) ALL RTG
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 26.01.01, 26.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej produktów
stomatologicznych do higieny, pielęgnacji i estetyki jamy ustnej,
44 usługi medyczne w zakresie stomatologii, diagnostyka i leczenie
chorób zębów i jamy ustnej, implantologia, protetyka, ortodoncja,
endodoncja, badania radiologiczne twarzoczaszki, usługi z zakresu
profilaktyki zębów i jamy ustnej, lakowanie i lakierowanie zębów, doradztwo w zakresie profilaktyki jamy ustnej i żywienia, usługi stomatologii estetycznej, wybielanie zębów, usługi korygowania kształtu
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i koloru zębów, zabiegi chirurgiczne i periodontologiczne w jamie
ustnej, rehabilitacja narządu żucia.

(111) 295602
(220) 2016 09 19
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) KOZŁOWSKI PATRYK KAMIL, Hajnówka, PL.
(540) THE LITTLE WHITE BIRD
(540)

(210) 461728

(531) 03.07.21, 03.07.24
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne naświetlone, 25 bluzy, kombinezony, kurtki [odzież], koszule, koszulki gimnastyczne, spodnie,
czapki [nakrycia głowy].
(111) 295603
(220) 2016 09 19
(210) 461729
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) GÓRECKI ROMAN FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA DOMAKO,
Kraków, PL.
(540) PILOT DRONA
(540)
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(111) 295606
(220) 2016 09 22
(210) 461809
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) FRESH COSMECEUTICALS LABORATORY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefosław, PL.
(540) SIXTY DAYS
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmeceutyki, 5 farmaceutyki, 44 usługi
kosmetyczne.
(111) 295607
(220) 2016 09 22
(210) 461845
(151) 2017 03 01
(441) 2016 11 07
(732) GRYGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Czechowice-Dziedzice, PL.
(540) PIEKARNIA CIASTKARNIA Gryga 1949
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy
(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 pieczywo, wyroby cukiernicze i słodycze, lody,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, a mianowicie prowadzenie kawiarni, cukierni, lodziarni, catering.
(111) 295608
(220) 2016 09 29
(210) 462105
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) SIGLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) SIGLO
(540)

(531) 03.07.17, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.12
(510), (511) 40 wykonywanie filmów, 41 fotografia, fotoreportaże.
(111) 295604
(220) 2016 09 19
(210) 461731
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) PHARMAPOINT SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) PHARMAPOINT
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 01.15.15, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty i produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety wspomagające
leczenie, 35 usługi z zakresu importu, usługi z zakresu prowadzenia
punktów sprzedaży produktów farmaceutycznych, usługi marketingowe, 39 usługi z zakresu dystrybucji produktów farmaceutycznych.
(111) 295605
(220) 2016 09 21
(210) 461804
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) TAN-VIET INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA, Łęgowo, PL.
(540) VIFON ZAWSZE SIĘ UDA
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne,
zupy błyskawiczne, 30 kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa, ryż,
tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy.

(531) 05.01.16, 27.05.01
(510), (511) 40 usługi z zakresu gospodarki odpadami: odzysk, zbiórka, przetwarzanie, utylizacja odpadów i surowców wtórnych, recykling odpadów i śmieci.
(111) 295609
(220) 2016 09 29
(210) 462109
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) SIGLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) SIGLO
(540)

(531) 05.01.16, 27.05.01
(510), (511) 40 usługi z zakresu gospodarki odpadami: odzysk, zbiórka, przetwarzanie, utylizacja odpadów i surowców wtórnych, recykling odpadów i śmieci.
(111) 295610
(220) 2016 09 29
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) LEASE TAKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LeaseTake

(210) 462110
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(510), (511) 35 publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, 39 wypożyczanie pojazdów, wynajem autokarów, wynajem łodzi, wynajem samochodów, wynajem statków
powietrznych.

(540) PELOKOSMETYKI
(540)

(111) 295611
(220) 2016 09 29
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) KWITKOWSKI BARTOSZ, Leżajsk, PL.
(540) E ENCREEX
(540)

Kolor znaku: złoty, szary
(531) 02.09.01, 26.11.01, 26.11.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała, mydła kosmetyczne, maski na ciało, maseczki na twarz, żele pod prysznic.

(210) 462114

Kolor znaku: niebieski, czarny, biały
(531) 14.05.02, 14.05.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 chipy (układy scalone), czytniki kodów kresowych,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, magnetyczne interfejsy
komputerowe, karty magnetyczne, zakodowane magnetycznie,
karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, urządzenia do komunikacji wewnętrzne, magnetyczne karty identyfikujące, 35 pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie
informacji w plikach dla osób trzecich, sortowanie danych w bazach
komputerowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, 45 doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo
w zakresie własności intelektualnej, monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych.
(111) 295612
(220) 2016 09 30
(210) 462154
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) MOLĘCKA SARA ANNA SARA MOLĘCKA, Bogucin, PL.
(540) Fudge Filosophy
(510), (511) 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty do żywności, aromaty do ciast, aromaty do napojów, aromaty kawowe, aromaty spożywcze, batony lukrecjowe [cukiernictwo], biszkopty, bita śmietana,
brioszki [bułeczki słodkie], budyń ryżowy, bułki, chałwa, chleb, chleb
bezdrożdżowy, ciasta, mięso zapiekane w cieście, ciasta mączne,
ciastka, ciastka ryżowe, ciasto w proszku, ciasto na ciastka, cukier,
cukierki miętowe, cukierki, cykoria, cynamon, czekolada, dekoracje
cukiernicze do ciast, drożdże, gofry, goździki, galaretki owocowe
[słodycze], herbata mrożona, herbata, herbatniki, herbatniki petit-beurre, imbir, imbirowe pieczywo, jogurt mrożony, kakao, kanapki,
karmelki [cukierki], kasza manna, kasza owsiana, mąka owsiana grubo zmielona, kawa, kawa nie palona, kawa nienaturalna, kleik spożywczy na bazie mleka, krakersy, krem angielski, lody spożywcze,
lody spożywcze w proszku, lód do napojów chłodzących, lód naturalny lub sztuczny, lukier do ciast, lukrecja, makaroniki [wyroby cukiernicze], marcepan, potrawy na bazie mąki, mąki orzechowe, mięta
do wyrobów cukierniczych, migdały, muesli, musy czekoladowe,
musy deserowe, musy owocowe, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie
czekolady, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie kakao, napoje
na bazie kawy, orzechy arachidowe, orzechy w czekoladzie, pasta
migdałowa, pastylki [cukierki], piernik, paszteciki, płatki owsiane,
pomadki [cukierki], pralinki, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe,
ptifurki [ciasteczka], puddingi, słodycze, słodycze do ssania, słodycze ozdobne na choinki, słodziki naturalne, sorbety, suchary, syrop
cukrowy, wanilia, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie
migdałów, wyroby z kakao, żywność na bazie mąki, 43 cukiernie,
kafeterie [bufety], kawiarnie, bary szybkiej obsługi [snack-bary], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, restauracje samoobsługowe, usługi barowe.
(111) 295613
(220) 2016 09 30
(210) 462155
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE USTROŃ SPÓŁKA
AKCYJNA, Ustroń, PL.

(111) 295614
(220) 2016 09 30
(210) 462158
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) CKEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) myinvoice.pl
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 fakturowanie, usługi księgowe.
(111) 295615
(220) 2016 09 30
(210) 462159
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) SCAFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) SCAFORM
(510), (511) 37 usługi montażu rusztowań, rozbiórka rusztowań, naprawa rusztowań, wynajem rusztowań, wynajem desek rusztowaniowych.
(111) 295616
(220) 2016 10 24
(210) 463047
(151) 2017 01 30
(441) 2017 02 13
(732) AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Myconafine Terbinafinum 250 mg, tabletki AXXON
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, fioletowy, biały
(531) 09.01.17, 09.01.18, 27.05.01, 29.01.14, 26.04.02, 26.04.17
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 leki, suplementy diety dla ludzi, preparaty
medyczne zawarte w tej klasie.
(111) 295617
(220) 2016 10 27
(210) 463244
(151) 2017 01 30
(732) ZŁOTE TARASY TOWER WARSAW III S.A.R.L SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) SKYLIGHT
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 16 papier, karton, tektura, jednorazowe produkty papierowe, torebki, torby oraz artykuły do pakowania i przechowywania
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, druki, materiały introligatorskie, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, odbitki fotograficzne, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe
z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, publikacje drukowane, czasopisma,
katalogi, broszury, ulotki, artykuły papiernicze, notatniki, notesy, kalendarze, torby, opakowania z papieru, tektury, mapy, przewodniki
turystyczne, foldery, artykuły biurowe, spinacze, teczki, skoroszyty,
wizytówki, długopisy, ołówki, pióra, 35 zgromadzenie na rzecz osób
trzecich następujących towarów i usług: produkty chemiczne, kleje,
farby, pokosty, barwniki, zaprawy, folie i formy dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, środki wybielające, środki do prania, czyszczenia, mydła, artykuły perfumeryjne, kosmetyki, materiały oświetleniowe, świece, produkty farmaceutyczne, środki sanitarne,
substancje dietetyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe środki odkażające, materiały budowlane, narzędzia i przyrządy
ręczne (o napędzie ręcznym), wyroby nożownicze, widelce i łyżki,
broń biała, 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, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, sztuczne
ognie, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, wyroby
jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, instrumenty muzyczne, papier, karton i wyroby z tych
materiałów, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały
biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce drukarskie, skóra
i imitacje skóry, wyroby ze skóry i imitacji skóry, walizy i torby podróżne, parasolki, parasole i laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, materiały budowlane, meble, lustra, ramki obrazów wyroby z drewna,
korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli,
bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub
z tworzyw sztucznych, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle, sprzęt do czyszczenia,
wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, torby, torebki, tekstylia
i wyroby włókiennicze, narzuty na łóżka, obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, dywany, chodniki i inne towary do pokrywania podłóg,
gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe,
mięso, ryby, drób, dziczyzna, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 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, produkty rolne, ogrodnicze, leśne, świeże owoce
i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt,
słód, napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe, wyroby tytoniowe,
przybory dla palaczy pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
z branży spożywczej, odzieżowej, obuwniczej, RTV, AGD, kosmetycznej, jubilerskiej, zabawkowej pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w dużym sklepie wielobranżowym, galerii handlowej i supermarkecie, wynajmowanie kopiarek, dobór personelu
za pomocą testów, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi badania rynku, w tym w celach handlowych, promocja inwestycji w zakresie nieruchomości, w tym centrów handlowych, usługowych, hotelowych i rozrywkowych, administrowanie i zarządzanie
przedsiębiorstwami handlowymi, reklama, Usługi marketingowe,
Udostępnianie powierzchni reklamowej, Usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, zarządzanie w działalności handlowej
administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, zarządzanie
i administracja nieruchomościami w celach handlowych dla osób
trzecich, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia handlu i dzia-
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łalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą i administrowanie nieruchomościami, marketing, organizacja i przeprowadzenie promocji sprzedaży oraz doradztwo w tym zakresie,
informacja handlowa i doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, informacja handlowa i doradztwo w zakresie reklamy, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych
w celach handlowych i reklamowych, organizowanie pokazów mody,
dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, organizacja pokazów towarów
i usług, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, majątek nieruchomy, zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa, najem oraz wszelkie usługi
finansowe w zakresie wynajmu majątku nieruchomego, zbieranie
czynszu, wynajem powierzchni, wynajem nieruchomości, wynajem
powierzchni biurowej, wynajem powierzchni usługowej, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, usługi wyceny nieruchomości, usługi pośrednictwa w sprawach związanych z nieruchomościami, prowadzenie agencji pośrednictwa w zakresie nieruchomości
i ich wynajmu, prowadzenie biur i nieruchomości, analizy finansowe,
doradztwo w sprawach finansowych, operacje i usługi finansowe, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, administrowanie
i zarządzanie kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi
i rozrywkowymi, usługi finansowania kupna na raty, pośrednictwo
w najmie i handlu nieruchomościami, prowadzenie zbiórek na cele
dobroczynne, usługi wyceny finansowej, prowadzenie rozliczeń finansowych transakcji w tym związanych z najmem, kupnem lub
sprzedażą nieruchomości, sponsorowanie finansowe, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, badania rynku nieruchomości, usługi dotyczące
windykacji, 37 usługi budowlane, naprawy nieruchomości, usługi instalacyjne dotyczące nieruchomości, montaż i naprawy budynków
i budowli, naprawa i czyszczenie pojazdów w stacjach obsługi, informacja budowlana, sprzątanie budynków, usługi punktów pralniczych, instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, konstruowanie pawilonów handlowych i sklepów, budowa i naprawy
obiektów magazynowych, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, montaż rusztowań, mycie okien, instalowanie i naprawy instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, naprawa i wymiana opon samochodowych, instalowanie i naprawy urządzeń
przeciwpożarowych i antywłamaniowych, instalowanie i naprawy
urządzeń łączności, w tym telefonów, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, wynajmowanie garaży,
wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie magazynów,
transport towarów do nabywcy, pakowanie towarów, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, usługi związane ze sportem i kulturą oraz organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych, organizowanie i obsługa loterii, konkursów, zawodów sportowych, usługi klubów fitness, klubów gier komputerowych,
kręgielni, sal kinowych, organizowanie i prowadzenie konferencji,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, restauracje.

(111) 295618
(220) 2010 01 26
(151) 2017 03 15
(441) 2010 05 10
(732) LSI-LUXEMBOURG SARL, LUKSEMBURG, LU.
(540) BiFi
(540)

(210) 365515

Kolor znaku: czarny, biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso i produkty mięsne, drób, części drobiowe, produkty drobiowe i dziczyzna, ekstrakty mięsne, kiełbasy i produkty
na bazie kiełbasy, w szczególności salami, produkty wyżej wymienione obtaczane w cieście, przekąski na bazie mięsa lub produktów
mięsnych, drobiu lub części drobiowych.
(111) 295619
(220) 2010 05 06
(210) 370010
(151) 2017 02 23
(441) 2010 08 16
(732) DE CARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Pieńków, PL.
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(540) hoola!
(540)

(531) 02.09.04, 09.07.01, 09.07.17, 24.17.01, 24.17.04, 26.01.02, 27.05.01
(510), (511) 30 herbata, ryż, sosy (przyprawy), przyprawy, 32 napoje
owocowe i soki owocowe.
(111) 295620
(220) 2010 05 19
(210) 370502
(151) 2017 03 06
(441) 2010 08 30
(732) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „VIGO”
Kujawińska Katarzyna, Dobra, PL.
(540) ViGO
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.07.25, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 40 usługi na zlecenie osób trzecich w zakresie szycia
odzieży sportowej, odzieży wymiarowej dla wskazanych zawodników różnych dyscyplin sportowych oraz dla klubów sportowych
z emblematami i znakami firmowymi tych klubów, szycie kostiumów
dla zawodników sportowych oraz odzieży chroniącej przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, szycie części strojów sportowych, jak: ochraniacze nagolenniki, nakolanniki, rękawice do gier
sportowych oraz torby, pasy i uprzęże do dyscyplin sportowych
i wyczynowych, usługi jak: krojenie, barwienie, obrabianie (obróbka
mająca na celu uzyskanie niegniotliwości), obrębianie, apreturowanie, dekatyzacja, nabłyszczanie, impregnowanie, kalandrowanie, pikowanie materiałów tekstylnych, tkanin, skór, futer, odzieży, szycie
wszelkiej odzieży, usługi krawieckie, przeróbki odzieży, rymarstwo,
usługi wykończeniowe z powierzonego materiału w zakresie tzw.
przerobu uszlachetniającego odzieży, 42 usługi w zakresie projektowania i wzornictwa przemysłowego odzieży i kostiumów zawodników różnych dyscyplin sportowych, badania techniczne i ekspertyzy
inżynieryjne w dziedzinie wytrzymałości i jakości materiałów tekstylnych, tkanin, skór, a zwłaszcza odzieży sportowej, testowanie materiałów odzieżowych, odzieży i artykułów do różnych gier i dyscyplin
sportowych, usługi w zakresie projektantów mody.
(111) 295621
(220) 2010 10 13
(151) 2017 03 03
(441) 2011 01 17
(732) Kras Wojciech, Gliwice, PL.
(540) Є PROMETEUSZ
(540)

Nr 9/2017

(540) TYMBARK CYTRONADA
(510), (511) 29 galaretki jadalne, jogurty, marmolady, dżemy, napoje mleczne z dodatkiem owoców, mleko owocowe, napoje z mleka
sojowego lub z przewagą mleka sojowego, produkty z mleka sojowego, mleko sojowe, serki, desery w postaci kremów, kremy na bazie masła, sałatki owocowe, owoce kandyzowane, kompoty, miąższ
owocowy, lukrowane owoce, masła smakowe, chrupki owocowe,
przecier jabłkowy, owoce gotowane, konserwowane, puszkowane,
suszone i mrożone, pulpa owocowa, owoce konserwowane w alkoholu, zupy owocowe lub owocowo-warzywne, składniki do sporządzania zup owocowych, przetwory do zup owocowych-powyższe
produkty zawierające dodatek cytryny, soku cytrynowego, aromatu
lub smaku cytrynowego, 30 biszkopty, ciasta, ciasto w proszku, ciasto na ciastka, ciastka, cukierki, cukierki twarde, landrynki, karmelki,
cukierki miętowe, słodycze, dropsy, drażetki polerowane, pastylki
pudrowe, herbatniki, lizaki, galaretki owocowe (słodycze), guma
do żucia nie do celów medycznych, gofry, czekolada z nadzieniem
cytrynowym, czekolada pitna, napoje na bazie czekolady, napoje
czekoladowe z mlekiem, herbata, napoje na bazie herbaty, herbata
mrożona, herbata instant, herbata granulowana, jogurt mrożony,
kleiki spożywcze, krakersy, lody, lody spożywcze, lody spożywcze
w proszku, muesli, naleśniki, jadalne ozdoby do ciast, pomadki, pralinki, puddingi, rollsy, sosy do sałatek, sosy do polewania deserów,
esencje do żywności z dodatkiem witamin, nadzienie cukiernicze,
polewy jako polewy cukiernicze, polewy aromatyzowane, dodatki do deserów nie zawarte w innych klasach, sosy owocowe, kremy
jako wyroby cukiernicze, sosy aromatyzowane, sorbety w rozumieniu lodów-powyższe produkty zawierające dodatek cytryny, soku
cytrynowego, aromatu lub smaku cytrynowego, 32 napoje bezalkoholowe w tym również koktajle bezalkoholowe, nektary z miąższem,
soki z miąższem, napoje z kawałkami owoców, sorbety w rozumieniu
napojów, napoje serwatkowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
preparaty do produkcji napojów, syropy do sporządzania napojów,
proszki do sporządzania napojów, tabletki do sporządzania napojów, esencje do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców, bezalkoholowe ekstrakty owocowe, napoje instant.
(111) 295623
(220) 2011 11 15
(210) 392822
(151) 2017 03 21
(441) 2012 02 27
(732) WOJENKOWSKI WOJCIECH-ZAKŁADY PRODUKCJI
CUKIERNICZEJ VOBRO, Brodnica, PL.
(540) AFRYKAŃSKIE ZOO herbatniki Vobro
(540)

(210) 376402

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 02.01.23, 02.01.25, 02.03.23, 02.03.25, 13.01.05, 24.17.18,
26.01.01, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, badania rynku i opinii publicznej.
(111) 295622
(220) 2011 10 10
(210) 391338
(151) 2016 02 03
(441) 2012 01 16
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, czerwony, niebieski,
pomarańczowy, różowy, zielony, żółty, srebrny
(531) 03.01.01, 03.02.01, 03.05.19, 03.09.01, 03.11.11, 08.01.09,
19.03.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, ciastka, herbatniki, wyroby czekoladowe.
(111) 295624
(220) 2011 11 15
(210) 392826
(151) 2017 03 21
(441) 2012 02 27
(732) WOJENKOWSKI WOJCIECH-ZAKŁADY PRODUKCJI
CUKIERNICZEJ VOBRO, Brodnica, PL.
(540) Białe ZOO herbatniki w kremie mlecznym o smaku maślanym
Vobro
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(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, czerwony, fioletowy,
niebieski, pomarańczowy, różowy, szary, zielony, żółty
(531) 03.05.01, 03.05.09, 08.01.09, 19.03.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, ciastka, herbatniki, wyroby czekoladowe.
(111) 295625
(220) 2010 03 03 K
(210) 400465
(151) 2017 03 06
(441) 2012 07 02
(732) UNICREDIT S.P.A., RZYM, IT.
(540) UC
(510), (511) 35 zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, analizy i badania
rynkowe, zestawienia informacji statystycznych, przygotowywanie
informacji statystycznych dla przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych, usługi agencji importowo-eksportowych, komputerowe
zarządzanie plikami i bazami danych,, 36 usługi bankowe, usługi finansowe, usługi monetarne, ubezpieczenia, majątek nieruchomy, internetowe usługi bankowe, bankowość z dostępem bezpośrednim,
doradztwo i informacje w zakresie spraw finansowych, nieruchomości i ubezpieczenia, usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych, emisja
kart kredytowych i kart debetowych.
(111) 295626
(220) 2012 06 01
(210) 401160
(151) 2017 03 06
(441) 2012 09 10
(732) REGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) MASTER
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, srebrny, czerwony
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty dietetyczne i odżywcze dla celów medycznych, suplementy diety, preparaty witaminowe i mineralne, odżywki
wzmacniające stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów,
odżywki do celów leczniczych przeznaczone dla osób uprawiających
sport.
(111) 295627
(220) 2012 06 13
(151) 2017 02 28
(441) 2012 09 24
(732) Q-SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno, PL.
(540) QSYSTEMS
(540)

Kolor znaku: czarny, jasnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.12

3147

(510), (511) 17 rury giętkie z tworzyw sztucznych, rury osłonowe
giętkie z tworzyw sztucznych, rury mostowe giętkie z tworzyw
sztucznych, rury giętkie z tworzyw sztucznych do kanalizacji, rury
rozgałęźne z tworzyw sztucznych do kanalizacji, sprzęt instalacyjny
z tworzywa sztucznego: system rur osłonowych wraz z akcesoriami
takimi jak złączki, kolanka, uszczelki, uchwyty dystansowe, pokrywy
i osłony do rur, studnie kablowe wraz z włazami, uszczelki do studni,
adaptery do studni i zasobników, system uszczelnień kablowych, system rur mostowych wraz z akcesoriami takimi jak obejmy, uchwyty,
złączki kompensacyjne, uszczelki do studni, uszczelki do rur, uszczelnienia kablowe, uszczelki do akcesoriów takich jak złączki, kolanka
z tworzywa sztucznego, system kanalizacyjny obejmujący rury, kolanka, kształtki, króćce, złączki, osłony do rur kanalizacyjnych, 19 wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa: płyty budowlane, rury
sztywne, rury osłonowe sztywne, kształtowniki, 35 usługi sprzedaży
hurtowej drewna, materiałów budowlanych, wyposażenia sanitarnego, wyrobów chemicznych, usługi prowadzenia sklepów i hurtowni
z drewnem, materiałami budowlanymi, wyposażeniem sanitarnym,
wyrobami chemicznymi, rurami giętkimi z tworzyw sztucznych,
rurami osłonowymi giętkimi z tworzyw sztucznych, rurami mostowymi giętkimi z tworzyw sztucznych, rurami giętkimi z tworzyw
sztucznych do kanalizacji, rurami rozgałęźnymi z tworzyw sztucznych do kanalizacji, sprzętem instalacyjnym z tworzywa sztucznego
obejmującym: system rur osłonowych wraz z akcesoriami takimi jak
złączki, kolanka, uszczelki, uchwyty dystansowe, pokrywy i osłony
do rur, studnie kablowe wraz z włazami, uszczelki do studni, adaptery do studni i zasobników, system uszczelnień kablowych, system rur
mostowych wraz z akcesoriami takimi jak obejmy, uchwyty, złączki
kompensacyjne, uszczelki do studni, uszczelki do rur, uszczelnienia
kablowe, uszczelki do akcesoriów takich jak złączki, kolanka z tworzywa sztucznego, system kanalizacyjny obejmujący rury, kolanka,
kształtki, króćce, złączki, osłony do rur kanalizacyjnych, wyrobami
z tworzyw sztucznych dla budownictwa obejmującymi: płyty budowlane, rury sztywne, rury osłonowe sztywne, kształtowniki, zgrupowanie na rzecz osób trzecich w celu umożliwienia dogodnego
obejrzenia i zakupu drewna, materiałów budowlanych, wyposażenia
sanitarnego, wyrobów chemicznych, rur giętkich z tworzyw sztucznych, rur osłonowych giętkich z tworzyw sztucznych, rur mostowych
giętkich z tworzyw sztucznych, rur giętkich z tworzyw sztucznych
do kanalizacji, rur rozgałęźnych z tworzyw sztucznych do kanalizacji,
sprzętu instalacyjnego z tworzywa sztucznego obejmującego: system rur osłonowych wraz z akcesoriami takimi jak złączki, kolanka,
uszczelki, uchwyty dystansowe, pokrywy i osłony do rur, studnie
kablowe wraz z włazami, uszczelki do studni, adaptery do studni
i zasobników, system uszczelnień kablowych, system rur mostowych
wraz z akcesoriami takimi jak obejmy, uchwyty, złączki kompensacyjne, uszczelki do studni, uszczelki do rur, uszczelnienia kablowe, uszczelki do akcesoriów takich jak złączki, kolanka z tworzywa
sztucznego, system kanalizacyjny obejmujący rury, kolanka, kształtki, króćce, złączki, osłony do rur kanalizacyjnych, wyrobów z tworzyw
sztucznych dla budownictwa obejmujących: płyty budowlane, rury
sztywne, rury osłonowe sztywne, kształtowniki, .

(111) 295628
(220) 2012 08 06
(210) 403706
(151) 2017 03 17
(441) 2012 11 19
(732) STOCK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) LUBELSKA REKTYFIKACJA OD 1906 AD 1906 SPIRYTUS
LUBELSKI REKTYFIKOWANY
(540)

(210) 401488

Kolor znaku: srebrny, zielony, biały, czerwony
(531) 07.01.01, 09.01.10, 24.09.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

3148
(111) 295629
(220) 2012 10 26
(151) 2017 03 14
(441) 2013 02 04
(732) ORBIS PICTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) OP ORBIS PICTUS Księgi Pelplińskie
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 406299

Kolor znaku: złoty, niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.19, 29.01.13
(510), (511) 40 drukowanie, usługi poligraficzne, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie szablonów, rysunków,
introligatorstwo, oprawianie dzieł sztuki, fotochemiografia.
(111) 295630
(220) 2012 11 13
(210) 406848
(151) 2017 03 02
(441) 2013 03 04
(732) Coty B.V., Schiphol, NL.
(540) JOOP! HOMME WILD
(510), (511) 3 Mydła toaletowe, perfumy, wody toaletowe, wody
kolońskie, preparaty kosmetyczne, olejki eteryczne do celów osobistych, perfumowane mleczka kosmetyczne, lotiony, kremy, emulsje,
żele do ciała, dezodoranty do celów osobistych, lotiony do włosów.
(111) 295631
(220) 2013 05 23
(210) 414627
(151) 2016 02 26
(441) 2013 09 02
(732) POLSKI HOLDING OBRONNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) POLSKI HOLDING OBRONNY
(540)

Kolor znaku: srebrny, biały, czarwony
(531) 26.03.01, 26.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne
w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia
ognia, preparaty do hartowania i lutowania metali, substancje chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje
przeznaczone dla przemysłu, materiały syntetyczne do absorpcji oleju, aceton, acetylen, aerozole, kleje do afiszy, agar, akrylowe żywice
w stanie surowym, aktyn, aktywatory chemiczne do kauczuku, aktywatory chemiczne do papieru, aktywny węgiel, roztwory zapobiegające tworzeniu się piany w akumulatorach, zakwaszone roztwory
do ładowania akumulatorów, płyny do odsiarczania akumulatorów
elektrycznych, środki do renowacji płyt gramofonowych, albuminy/
Białka zwierzęce lub roślinne, aldehydy, alkalia, alkalia lotne do celów
przemysłowych, alkaliczne jodki do celów przemysłowych, alkaliczne metale, alkaliczne związki żrące, alkaloidy, alkohol, alkohol etylowy, ałun, ameryk, amoniak do celów przemysłowych, amoniakalna
soda, amonowe sole, ałun amonowy, amonowy aldehyd, amylow alkohol, preparaty chemiczne do analiz laboratoryjnych, inne niż
do celów medycznych lub weterynaryjnych, antydetonatory do silników spalinowych, antymon (Sb), preparaty antystatyczne inne niż
do użytku domowego, apretura, argon (Ar), arsen, arsenian ołowiu,
kwas arsenowy, astat, kwas atranilowy, azot, podtlenek azotu, azotan
bizmutu do celów chemicznych, azotany, nawozy azotowe, kwas
azotowy, bakteriocydy stosowane przy produkcji wina, preparaty
stosowane w bakteriologii inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, balsam gurjunowy do produkcji pokostów, preparaty
klejące do bandażowania, preparaty klejące do bandaży chirurgicz-
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nych, bar (Ba), siarczan baru, związki baru, sole do barwienia metali,
preparaty chemiczne do wytwarzania barwników, barwniki takie jak
środki chemiczne do ożywiania kolorów do celów przemysłowych,
barwniki chemiczne stosowane do emalii i szkła, baryt, papier barytowy, zakwaszone roztwory do ładowania baterii, płyny do odsiarczania baterii elektrycznych, bejce garbarskie, bentonit, glina bentonitowa, kwasy benzenopochodne, pochodne benzenu, kwas
benzoesowy, benzosulfimid, dodatki detergentowe do benzyny,
berkel (Bk), spoiwa do betonu, środki chemiczne do napowietrzania
betonu, środki do konserwacji betonu, z wyjątkiem farb i olejów, bezwodniki, bezwodnik kwasu octowego, bezwodnik tytanu do celów
przemysłowych, amoniak bezwodny, białko jodowane, białko słodowe, papier białkowany, biologiczne preparaty do celów innych, niż
medyczne lub weterynaryjne, azotan bizmutu do celów chemicznych, bizmut (Bi), galusan zasadowy bizmutu, boksyt, boraks, kwas
borny do celów przemysłowych, brom do celów chemicznych, preparaty do konserwacji cegły z wyjątkiem farb i olejów, celuloza, estry
celulozy do celów przemysłowych, octan celulozy w stanie surowym,
pochodne chemiczne celulozy, preparaty do konserwacji cementu
z wyjątkiem farb i olejów, centurium stosowane w ferm, cer (Ce), preparaty do konserwacji ceramiki z wyjątkiem farb i olejów, szkliwo
do ceramiki, mieszanki do produkcji ceramiki technicznej, cez, chemiczne mieszaniny kwasoodporne, pierwiastki chemiczne rozszczepialne, preparaty chemiczne do celów naukowych, inne niż do celów
medycznych lub weterynaryjnych, środki chemiczne dla przemysłu,
środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, chemiczne
odczynniki, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych chemiczne substancje do analiz laboratoryjnych, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, chlor, chlorany, chlorki, chlorowodorki, kwas chlorowodorowy, preparaty chłodnicze, preparaty
zapobiegające zagotowaniu się chłodziwa silnikowego, kwas cholowy, chrom i ałun chromowy, sole chromu, chromiany, chromowe
sole, chromowy kwas, tlenek chromu, ciecze ferromagnetyczne
do celów przemysłowych, ciężka woda, cyjanamid wapniowy stosowany w nawozach, cyjanki stosowane w prusydkach, roztwory do cyjanotypii, cymen, dwuchlorek cyny, kwas cytrynowy do celów przemysłowych, czterochlorki, chemikalia organiczne do czyszczenia,
środki chemiczne do czyszczenie kominów, defolianty, dehydranty
do celów przemysłowych, dekstrynowe kleje, woda destylowana,
detergenty stosowane w procesach produkcyjnych, substancje
do naprawy dętki, preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, diastaza do celów przemysłowych,
dodatki chemiczne do fungicydów, dodatki chemiczne do iłowych
płuczek wiertniczych, dodatki chemiczne do olejów, dodatki chemiczne do paliw silnikowych, dodatki detergentowe do benzyny,
dodatki do tytoniu, hormony przyspieszające dojrzewanie owoców,
dolomit do celów przemysłowych, doniczki na torf dla ogrodnictwa,
drewno garbnikowe, płytki sensybilizowane do druku offsetowego,
mastyks do wypełniania wgłębień w drzewach stosowany w leśnictwie, miazga drzewna, ocet drzewny, spirytus drzewny, produkty destylacji do drzewnego spirytusu, papier dwuazowy, dwuchlorek
cyny, dwuchromian potasu, dwuchromian sodu, dwutlenek cyrkonu,
dwutlenek manganu, dyspersja tworzyw sztucznych, dysproz, elektroforetyczne żele, inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, preparaty chemiczne do matowienia emalii, preparaty chemiczne do wytwarzania emalii z wyjątkiem pigmentów, produkty
do zmętniania emalii, emulgatory, preparaty do emulsji fotograficznych do celów przemysłowych, enzymy dla przemysłu spożywczego,
enzymy do celów chemicznych, enzymy do celów przemysłowych,
enzymy mlekowe dla przemysłu spożywczego enzymy mlekowe
do celów chemicznych, enzymy mlekowe do celów przemysłowych,
epoksydowe żywice w stanie surowym, erb (Er), estry, etan, etery, alkohol etylowy, eter etylowy, preparaty chemiczne do wytwarzania
farb, konserwanty do farmaceutyków, fenol do celów przemysłowych, ferm (Fm) stosowany w centurium, substancje chemiczne
do fermentacji wina, płytki do ferrotypii stosowane w fotografice,
filmowe klisze, światłoczułe lecz nie naświetlone, filmy światłoczułe,
nienaświetlone, materiały filtracyjne stosowane w preparatach chemicznych, materiały filtracyjne stosowane w substancjach mineralnych, materiały filtracyjne stosowane w substancjach roślinnych,
materiały filtracyjne stosowane w tworzywach sztucznych w stanie
surowym, środki do filtrowania przy wytwarzaniu przemysłowym
napojów, uformowane materiały ceramiczne do filtrowania, flokulanty, substancje utwardzające fluatowanie, fluor, związki fluoru,
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kwas fluorowodorowy, formierskie preparaty stosowane w odlewnictwie, preparaty ułatwiające wyjmowanie z formy, fosfatydy, fosfor,
fosforany stosowane w nawozach, emulsje fotograficzne, osłabiacze
fotograficzne, płytki fotograficzne o zwiększonej czułości, sensybilizatory fotograficzne, wywoływacze fotograficzne, papier fotograficzny, preparaty chemiczne stosowane w fotografice, papier fotometryczny, frans, gadolin, gal, galas, galusan bizmutu zasadowy,
kwas galusowy do wytwarzania atramentu, sole do ogniw galwanicznych, kąpiele do galwanizacji, preparaty do galwanizacji, gambir,
oleje dla garbarstwa, sumak stosowany w garbarstwie, garbniki,
garbniki roślinne, kwas garbnikowy, preparaty garbujące, mieszanki
do gaśnic, gaśnicze środki, preparaty do oczyszczania do gazu, gaz
ochronny stosowany przy spawaniu, gaz rozpylający do aerozoli,
neutralizatory do gazów toksycznych, gazy zestalone do celów przemysłowych, geny nasion dla celów produkcji rolniczej, preparaty
do nawożenia gleby, gleba próchnicza, glicerydy, gliceryna do celów
przemysłowych, glikol, etery glikolu, glikozydy, glin, chlorek glinu,
jodek glinu, krzemian glin, octan glinu, wodzian glinu, gliniec, keramzyt do uprawy hydroponicznej stosowany w podłożach, glinka biała,
glukoza dla przemysłu spożywczego, glukoza do celów przemysłowych, gluten stosowany w klejach nie do użytku biurowego lub domowego, gluten dla przemysłu spożywczego, gluten do celów przemysłowych, preparaty przyspieszające gotowanie do celów
przemysłowych, grafit do celów przemysłowych, preparaty chemiczne do czyszczenia grzejników, guano stosowane w nawozach ptasich, guma arabska do celów przemysłowych, guma tragakantowi,
materiały do klejenia stosowane w gumach, inne niż do użytku biurowego lub domowego, balsam gurjunowy do produkcji pokostów,
składniki do gwintowania, płyny do hamulców, preparaty do hartowania metali, hel (He), holm (Ho), hormony przyspieszające dojrzewanie owoców, humus, pokrycia humusowe, płyny do obwodów
hydraulicznych, hydrazyna, iłowe płuczki wiertnicze, iły, gliny, imid
kwasu benzenosulfonowego, środki chemiczne do impregnacja materiałów tekstylnych, środki chemiczne do impregnacji skóry, spoiwa
impregnujące chemikalia z wyjątkiem farb, dodatki chemiczne do insektycyd, iterb (Yb), itr (Y), izotopy do celów przemysłowych, paliwo
do reaktorów jądrowych, jod do celów chemicznych, jodki do celów
przemysłowych, białko jodowane, jodowane sole, kwas jodowy, wymienniki jonowe stosowane w produktach chemicznych, kainit, kalcynowana soda, kaliforn (Cf), kamfora do celów przemysłowych, sól
kamienna, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, kaolin, karbid, karbonyl do ochrony roślin, wulkanizacja do katalizatorów, katalizatory biochemiczne, katalizatory chemiczne, kazeina dla przemysłu spożywczego, kazeina do celów przemysłowych, kąpiele
galwaniczne, kąpiele tonujące stosowane w fotografice, kąpiele
utrwalające stosowane w fotografice, ketony, preparaty hamujące
do kiełkowania warzyw, kity szklarskie, kiur (Cm), preparaty do klarowania, preparaty do klarowania moszczu, preparaty do klarowania
wina, klejące materiały do bandaży chirurgicznych, klejące preparaty
do szczepienia stosowane w ogrodnictwie, kleje stosowane w apreturze, kleje stosowane w materiałach klejących do celów przemysłowych, kleje do afiszów, kleje do celów przemysłowych, kleje do obuwia, kleje do płytek ceramicznych, kleje do tapet, preparaty
do gruntowania i klejenia, klejonka skrobiowa stosowana w preparatach chemicznych, klej rybi inny niż do papieru lub do użytku domowego lub do środków spożywczych, klej skrobiowy do celów innych
niż papiernicze i domowe, klisze filmowe, światłoczułe lecz nie naświetlone, klisze rentgenowskie światłoczułe lecz nie naświetlone,
tlenek kobaltu do celów przemysłowych, kolodium, środki chemiczne do czyszczenia kominów, komórki macierzyste inne niż do użytku
medycznego lub weterynaryjnego, kompost, preparaty chemiczne
do kondensacji, środki do konserwacji betonu z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji cegieł z wyjątkiem farb i olejów, środki
do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji ceramiki z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwacji
gumy/kauczuku, preparaty do konserwacji murów z wyjątkiem farb
i olejów, środki do konserwacji piwa, sól do konserwowania inna niż
do żywności, chemiczne preparaty do konserwowania artykułów
spożywczych, środki do konserwowania kwiatów, preparaty do konserwowania produktów farmaceutycznych, kora garbarska, kostny
węgiel, węgiel z kości zwierzęcych, kreozot do celów chemicznych,
węgiel zwierzęcy z krwi, preparaty kriogeniczne, aldehyd krotonowy,
krypton (Kr), krzem (Si), krzemiany, ksenon (Xe), kultury mikroorganizmów inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, kultury
tkanek inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, kwas
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alginowy dla przemysłu spożywczego, kwas octowy drzewny stosowany w occie drzewnym surowym, kwaśna woda, kwasoodporne
mieszaniny chemiczne kwasy, kwasy alginowe do celów przemysłowych, kwaśny szczawian potasowy, kwiat siarczany do celów chemicznych, preparaty do konserwacji kwiatów, rozpuszczalniki do lakierów, papier lakmusowy, laktoza stosowana w surowych
materiałach, laktoza dla przemysłu spożywczego, laktoza do celów
przemysłowych, artykuły do produkcji lamp błyskowych, lantan, lecytyna stosowana w surowcach, lecytyna dla przemysłu spożywczego, lecytyna do celów przemysłowych, substancje klejące do lepów
na ptaki, środki chemiczne dla leśnictwa z wyjątkiem fungicydów,
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, lit (Li),
tlenek litu, alkalia lotne stosowane w amoniaku do celów przemysłowych, suchy lód stosowany w stałym dwutlenku węgla, lutet (Lu),
preparaty chemiczne do lutowania, preparaty do lutowania, topniki
do lutowania, zakwaszone roztwory do ładowania baterii, węglan
magnezowy, chlorek magnezu, magnezyt, manganian, dwutlenek
manganu, masa celulozowa, mastyks do wypełniania wgłębień
w drzewach stosowany w leśnictwie, mastyksy do opon, mastyksy
do skór, maści do szczepienia drzew, materiały do spilśniania tkanin
stosowane w folusznictwie, materiały ognioodporne, płyny wzmacniające działanie materiałów ściernych, środki do matowienia, preparaty do matowienia emalii lub szkła, środki do matowienia szkła,
środki chemiczne przeciwdziałające matowieniu szyb, mączka ziemniaczana do celów przemysłowych, mączki do celów przemysłowych, preparaty chemiczne ułatwiające stapianie metalu, środki
do hartowania metalu, środki do utwardzania metalu, metale alkaliczne, sole metali alkalicznych, sole metali szlachetnych do celów
przemysłowych, metale ziem, metale ziem alkalicznych, sole metali
ziem rzadkich, metaloidy, metan, metylobenzen stosowany w toluenie, metylobenzol, eter metylowy, miazga drzewna, siarczan miedzi, ziarnista i sypka mieszanka ceramiczna do spiekania, preparaty
do wędzenia mięsa, preparaty do zmiękczania mięsa do celów przemysłowych, preparaty z mikroelementami dla roślin, kultury mikroorganizmów inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych,
preparaty z mikroorganizmami inne niż do celów medycznych lub
weterynaryjnych, kwasy mineralne, enzymy mlekowe do celów chemicznych, kwas mlekowy, moderatory do reaktorów nuklearnych,
modyfikatory chemiczne do olejów, morska woda do celów przemysłowych, preparaty do klarowania moszczu, aldehyd mrówkowy
do celów chemicznych, kwas mrówkowy, preparaty konserwujące
stosowane w murarstwie z wyłączeniem farb i olejów, preparaty
przeciw wilgoci stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb, mydła
metaliczne do celów przemysłowych, nadboran sodowy, nadchlorany, nadsiarczany, kwas nadsiarkowy, nadtlenek wodoru nadwęglany,
środki do usuwania nafty, naftalen, preparaty do renowacji nagrań
fonograficznych, kora namorzynowa do celów przemysłowych, płyny do napędów automatycznych, substancje do naprawy dętek, substancje do naprawy opon, substancje klejące do naprawy stłuczonych przedmiotów, środki do ochrony nasion, nawozy użyźniające
glebę, nawozy z mączki rybnej, preparaty do nawożenia gleby, neodym (Nd), neon (Ne), neptun (Np), neutralizatory gazów toksycznych,
papier nitrowany, kleje do obuwia, ciecze do obwodów hydraulicznych, ocet drzewny stosowany w kwaśnej wodzie, ocet spirytusowy,
spirytus z octu winnego, ochronny gaz stosowany przy spawaniu,
octan celulozy w stanie surowym, octan glinu, octany, preparaty
bakteriologiczne do octowania, preparaty do oczyszczania, preparaty do oczyszczania gazu, preparaty do oczyszczania oleju, odbarwiacze do celów przemysłowych, chemikalia do odbarwiania olejów,
chemikalia do odbarwiania tłuszczów, chemiczne odczynniki inne
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, papier chemiczny
służący jako odczynnik, substancje odczynnikowe stosowane w pochłaniaczach gazów, papier odczynnikowy inny niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty do odklejania, środki
do odklejania, środki do odklejania stosowane w środkach chemicznych do rozpuszczania skrobi, preparaty stosowane przy odlewaniu,
spoiwa odlewnicze, odlewniczy piasek, środki do odpuszczania metali, płyny do odsiarczania akumulatorów elektrycznych, preparaty
do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych, bakteriocydy dla oenologii stosowane w produktach chemicznych stosowane przy produkcji wina, materiały do ochrony przed ogniem, sole
do ogniwa galwanicznego, przewiązki klejące stosowane w ogrodnictwie, środki chemiczne dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów,
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, ziemia
okrzemkowa, kwas oleinowy, tworzywa sztuczne do absorpcji oleju,
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preparaty do oczyszczania oleju, środki do dysocjacji oleju, środki
do odbarwiania oleju, środki do usuwania oleju, oleje stosowane
w dodatkach i modyfikatorach chemicznych, oleje dla garbarstwa,
oleje do konserwacji żywności, oleje do przemysłowego garbowania
skór, oleje do wyprawiania skór, olejowe spoiwa stosowane w kitach,
lepikach, oliwin stosowany w preparatach chemicznych, arsenian
ołowiu, octan ołowiu, tlenki ołowiu, mastyksy do opony, zestawy
składników do reperacji opony, kwas ortofosforowy, preparaty
do usuwania osadu inne niż stosowane w gospodarstwie domowym,
osad winowy nie do celów farmaceutycznych, preparaty do oszczędzania paliw, produkty chemiczne do ożywiania kolorów do użytku
przemysłowego, dodatki chemiczne do paliwa silnikowego, preparaty służące oszczędzaniu paliwa, paliwo do reaktorów jądrowych, chlorek palladu, papier barytowy, papier białkowany, papier do światłokopii, papier dwuazowy, papier fotograficzny, papier fotometryczny,
papier lakmusowy, papier nitrowany, papier odczynnikowy, papier
odczynnikowy, inny niż do celów medycznych lub weterynaryjnych,
papier samozabarwiający stosowany w fotografice, papier światłoczuły, środki zapobiegające kondensacji pary, pektyna dla przemysłu
spożywczego, pektyna do celów fotograficznych, pektyna do celów
przemysłowych, piasek odlewniczy, piecowa sadza do celów przemysłowych, kwas pikrynowy, kwas pirogalusowy, środki do klarowania i konserwowania piwa, preparaty chemiczne do zapobiegania
powstawaniu plam na tkaninach, plastizole, plastyfikatory, chemikalia do zapobiegania pleśni/rdzy, pluton (Pu), płótno światłoczułe
do fotografiki, dodatki chemiczne do płuczki wiertniczej, płyny
do napędu, automatycznego, płyny do obwodów hydraulicznych,
płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem, płyny hamulcowe, płyny wspomagające do materiałów ściernych, kleje do płytki
ceramicznej, sensybilizowane płytki do druku offsetowego, płytki
fotograficzne światłoczułe, płytki światłoczułe, zestawy składników
do produkcji płyt gramofonowych, pochłaniacze stosowane w substancjach aktywnych, podchloryn sodu, podłoża dla upraw bezgruntowych stosowane w rolnictwie, podłoże do gliniec, keramzytu
do uprawy hydroponicznej, podtlenek azotu, szpachlówki stosowane w naprawach karoserii w pojazdach mechanicznych, pokrycia humusowe, polon (Po), preparaty zapobiegające powstawaniu oczek
w pończochach, roztwory do posrebrzania, potas (K), woda potasowa, potasowy szczawian, potaż, czynniki powierzchniowo-czynne,
preparaty zapobiegające tworzeniu się powłok osadowych, prazeodym (Pr), preparaty bakteriologiczne do octowania, preparaty bakteryjne do celów innych, niż medyczne lub weterynaryjne, preparaty
do obróbki wykończeniowej stali, preparaty enzymatyczne dla przemysłu spożywczego, preparaty zapobiegające zagotowaniu się silnikowego czynnika chłodzącego, produkty uboczne w procesie obróbki ziaren zbóż stosowane do celów przemysłowych, promet,
protaktyn, proteiny stosowane w materiałach surowych, prusydki,
preparaty przeciwwilgociowe stosowane w murarstwie z wyjątkiem
farb, preparaty chemiczne dla przemysłu, klejące preparaty do przewiązki stosowane w ogrodnictwie, materiały przylepne do celów
przemysłowych, pulpa papierowa, rad do celów naukowo-badawczych, pierwiastki radioaktywne do celów naukowo-badawczych,
radon (Rn), preparaty chemiczne zabezpieczające przed rdzą zbożową stosowane w śnieci, moderatory do reaktorów jądrowych, paliwo
do reaktorów jądrowych, preparaty do regulacji wzrostu roślin, ren,
renowacja chemiczna stosowana w garbarstwie, środki do renowacji
płyt gramofonowych, rentgenowskie klisze, światłoczułe lecz nie naświetlone, nawozy dla rolnictwa, środki chemiczne dla rolnictwa
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, preparaty regulujące wzrost roślin, rozpuszczalniki do lakierów, rozszczepialne materiały w energetyce jądrowej,
rozszczepialne pierwiastki chemiczne, zakwaszone roztwory do ładowania baterii, roztwory salmiaku, roztwory solne, roztwory zapobiegające tworzeniu się piany w akumulatorach, roztwory zapobiegające tworzeniu się piany w bateriach, sole rtęci, tlenek rtęci, rtęć
(Hg), rubid (Rb), rzadkie ziemie, sacharyna, preparaty do oklejania
drzew stosowane w sadownictwie, sadza do celów przemysłowych,
sadza do celów przemysłowych lub rolniczych, sadza piecowa do celów przemysłowych, saletra, kwas salicylowy, roztwory salmiak, samar (Sm), czynniki chłodzące do samochodowych silników, szpachlówka do karoserii samochodów, samozabarwiający się papier
stosowany w fotografice, kwas sebacynowy, selen, sensybilizatory
fotograficzne, sensybilizowane płytki do druku offsetowego, siarczany, siarczany do celów chemicznych, siarczki, siarka, kwas siarkawy,
eter siarkowy, kwas siarkowy, silikony, preparaty zapobiegające za-
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gotowaniu czynników chłodzących do silników, środki chemiczne
do usuwania osadu węglowego na silniki, czynniki chłodzące do silników pojazdów, antydetonatory do silników spalinowych, skand,
składniki do produkcji płyt fonograficznych, produkty chemiczne
do renowacji skóry, środki do wyprawiania skóry, kleje do skóry, mastyksy do skóry, preparaty do wyprawiania skóry, preparaty do wyprawiania skóry oprócz olejów, preparaty do zmiękczania skóry,
środki chemiczne do impregnowania skóry, środki chemiczne nadające wodoodporność skóry, skrobia do celów przemysłowych, skrobiowe zaczyny stosowane w środkach klejących inne niż do użytku
biurowego i domowego, białko słodowe, słodziki sztuczne stosowane w preparatach chemicznych, preparaty do usuwania smaru stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty zapobiegające matowieniu soczewki, soda amoniakalna, soda kalcynowana, soda
kaustyczna do celów przemysłowych, sole sodowe stosowane w preparatach chemicznych, sole stosowane w nawozach, sole stosowane
w preparatach chemicznych, sole do barwienia metali, sole do celów
przemysłowych, sole do ogniw galwanicznych, sole metali szlachetnych do celów przemysłowych, sole metali ziem rzadkich, roztwory
soli srebrowych do srebrzenia, sole tonujące stosowane w fotografice, sole złota, roztwory solne, sód, sól amonowa, sól do konserwowania inna niż do żywności, sól kamienna, sól nieprzetworzona, gaz
ochronny stosowany przy spawaniu, preparaty chemiczne do spawania, topniki do spawania, ziarnista i sypka mieszanka ceramiczna
do spiekania, spinel stosowany w preparatach chemicznych, spirytus
drzewny, produkty do destylacji spirytusu drzewnego, olejowe spoiwa stosowane do kitu, lepików, preparaty impregnujące spoiwa
z wyjątkiem farb, spoiwa stosowane w metalurgii, spoiwa do betonu,
spoiwa do naprawy stłuczonych przedmiotów stosowane w substancjach klejących, spoiwa do opon pneumatycznych, spoiwa odlewnicze, azotan srebra, azotan srebrowy, preparaty do obróbki wykończeniowej stali, kwas stearynowy, preparaty chemiczne
ułatwiające uzyskiwanie stopów metali, stront, substancje zapobiegające zamarzaniu, substancje żrące do celów przemysłowych, suchy
lód stosowany w stałym dwutlenku węgla, kwas sulfonowy, sumak
do garbowania, superfosfaty stosowane w nawozach, syntetyczne
żywice w stanie surowym, szczawian potasowy, szczawiany, kwas
szczawiowy, klejące substancje do szczepienia drzew, maści
do szczepienia drzew, wosk do szczepienia drzew, kity stosowane
w szklarstwie, szkliwo ceramiczne, preparaty chemiczne do barwienia szkła, preparaty chemiczne przeciw matowieniu szkła, preparaty
do matowienia szkła, środki do matowienia szkła, szkło wodne stosowane w krzemianach, szpachlówki samochodowe stosowane do naprawy karoserii, szpat ciężki stosowany w barycie, tworzywa sztuczne w stanie surowym, sztuczne słodziki stosowane w preparatach
chemicznych, dyspersja tworzyw sztucznych, środki chemiczne
przeciwdziałające matowieniu szyb, ściółka stosowana w nawozach,
preparaty chemiczne zabezpieczające przed śniecią zbożową, środki
do chłodzenia silników w pojazdach, dodatki chemiczne do środków
grzybobójczych, dodatki chemiczne do środków owadobójczych,
płytki światłoczułe, światłoczułe filmy, nie naświetlone, papier światłoczuły, papier na światłokopie, tkaniny do światłokopii, tal, talk stosowany w krzemieniu magnezowym, kwas taminowy, tanina, kleje
do tapety, substancje do usuwania tapet ściennych, mąka do tapioki
do celów przemysłowych, technet (Tc), techniczny chlorek amonu,
salmiak, roztwory technicznego chlorku amonu, preparaty chemiczne do impregnowania materiałów tekstylnych, preparaty chemiczne
do ożywiania kolorów do tekstylii, preparaty chemiczne nadające
wodoodporność do tekstylii, tellur, terb, tiokarbanilidy, tiosiarczany,
środki chemiczne zapobiegające tworzeniu się plam na tkaninach,
tkaniny do światłokopii, tlen, tlenek chromowy, tlenek kobaltu do celów przemysłowych, tlenek ołowiu, tlenek rtęci, preparaty do oczyszczania z tłuszczu, środki do dysocjacji tłuszczu, kwasy tłuszczowe,
toluen, kąpiele tonujące stosowane w fotografice, sole tonujące stosowane w fotografice, topniki do lutowania, topniki do spawania, tor
(Th), doniczki na torf dla ogrodnictwa, torf stosowany w nawozie,
tragakantowa guma, trójtlenek antymonu, tul, preparaty zapobiegające tworzeniu się osadów, dyspersja tworzywa sztucznego, tworzywa sztuczne w stanie surowym, bezwodnik tytanu do celów przemysłowych, tytanit, dodatki do tytoniu, zaprawy do tytoniu,
uformowane materiały ceramiczne przeznaczone do filtrowania,
płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem, ziemia do uprawy, uran, azotan uranu, tlenek uranu, preparaty chemiczne do usuwania osadu węglowego z silników, utleniacze stosowane w dodatkach chemicznych do paliwa silnikowego, woda utleniona,
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utrwalacze stosowane w fotografice, utrwalacze barwników do metali, kąpiele utrwalające stosowane w fotografice, wapnienie utwardzające substancje, preparaty do utwardzania metali, preparaty chemiczne do uzdatniania wody, nawozy do użyźniania gleby, preparaty
do użyźniania gleby, octan wapnia, cyjanamid wapniowy stosowany
w nawozach, wapno azotowe stosowane w nawozach, chlorek wapnia, sole wapnia, węglan wapnia, preparaty do wędzenia mięsa, węgiel, czterochlorometan węgla, preparaty do oszczędzania węgla,
siarczek węgla, węgiel aktywny, węgiel do filtrów, węgiel kostny, węgiel pochodzenia zwierzęcego, preparaty z węgla pochodzenia zwierzęcego, węgiel ze zwierzęcych kości, węgiel z krwi zwierzęcej, węglany, węgliki, hydraty węglowe, kwas węglowy, płuczki wspomagające
wiertnictwo, wierzbowiec do celów przemysłowych, środki zabezpieczające przed wilgocią stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb, alkohol winny, preparaty do klarowania wina, substancje chemiczne
do produkcji wina, preparaty chemiczne do zapobiegania chorobom
winorośli, kwas winowy, wiskoza, witeryt, witriol, preparaty do uzdatniania wody, preparaty do zmiękczania wody, woda ciężka, woda
destylowana, woda morska do celów przemysłowych woda utleniona, wodne szkło stosowane w krzemianach, preparaty nadające wodoodporność materiałom tekstylnym, preparaty chemiczne nadające wodoodporność skórom, wodorosty stosowane w nawozach,
wodorowęglan sodowy do celów chemicznych, wodorowinian potasowy dla przemysłu spożywczego, wodorowinian potasowy do celów chemicznych, wodorowinian potasowy do celów przemysłowych, wodór (H), wody potasowe, wodziany, hydraty, kwas
wolframowy, wosk do szczepienia drzew, woski do czyszczenia, preparaty do wulkanizacji, wulkanizacyjne katalizatory, woski wybielające chemikalia, preparaty do wybielania stosowane w środkach odbarwiających do celów przemysłowych, preparaty do wybielania
materiałów organicznych, wymienniki jonowe stosowane w produktach chemicznych, preparaty do wyprawiania skór, oprócz olejów,
substancje chemiczne do wyprawiania skór, preparaty do filtrowania
stosowane do wytwarzania napojów, wywoływacze fotograficzne,
środki do wyżarzania metali, zakwaszone roztwory do ładowania
akumulatorów, zakwaszone roztwory do ładowania baterii, środki
do zamrażania, zaprawy do tytoniu, zasady stosowane w preparatach chemicznych, produkty uboczne w procesie obróbki ziarna,
zboża do celów przemysłowych, zestalone gazy do celów przemysłowych, metale ziem, ziemia do upraw, ziemia folerska dla przemysłu
włókienniczego, ziemia okrzemkowa, metale ziemi alkaliczne, ziemie
rzadkie, sole złota, środki do zmiękczania do celów przemysłowych,
preparaty do zmiękczania mięsa do celów przemysłowych, preparaty do zmiękczania skór, środki do zmiękczania wody, białko zwierzęce stosowane w surowcach, preparaty do zwilżania stosowane w farbiarstwie, preparaty do zwilżania stosowane w pralnictwie, preparaty
do zwilżania dla przemysłu włókienniczego, żelatyna do celów fotograficznych, żelatyna do celów przemysłowych, sole żelaza, żelazo-cyjanki, żele do elektroforezy inne, niż o przeznaczeniu medycznym
lub weterynaryjnym, żużel jako środek żrący stosowany w nawozach,
żywice akrylowe w stanie surowym, żywice epoksydowe w stanie surowym, żywice syntetyczne w stanie surowym, żywice sztuczne
w stanie surowym, produkty chemiczne do konserwowania żywności, 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe, utrwalacze do akwareli, farby
do aluminium, annatto stosowany w barwnikach spożywczych, taśmy antykorozyjne, asafetyda stosowana w gumożywicach, lakier
asfaltowy, auramina stosowana w barwnikach, farby bakteriobójcze,
balsam kanadyjski, drewno do barwienia, tusze do barwienia skóry,
barwniki, barwniki alizarynowe, barwniki anilinowe, barwniki do likierów, barwniki do masła, barwniki do napojów, barwniki do obuwia, barwniki do piwa, barwniki do skór, barwniki słodowe, barwniki
spożywcze, bejce, bejce do drewna, bezwodnik tytanu stosowany
w pigmencie, ołowiana biel, biel cynkowa stosowana w pigmencie,
biele stosowane w barwnikach lub farbach, biel ołowiana, lakier bitumiczny, proszek brązu stosowany w malowaniu, farby stosowane
w ceramice, biel cynkowa stosowana w pigmencie, barwniki
do drewna, bejce do drewna, oleje do konserwacji drewna, preparaty
do konserwacji drewna, drewno barwiące, ekstrakt z drewna farbiarskiego, pełne pojemniki z tonerem do drukarki i fotokopiarki, tusze
drukarskie, emalie stosowane w lakierach, emalie do malowania,
emulsje srebrne stosowane w pigmentach, rozcieńczalniki do farby,
farby, utrwalacze do farb akwarelowych, farby bakteriobójcze, farby
ognioodporne, farby podkładowe, farby przeciw zanieczyszcze-
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niom, farby stosowane w ceramice, farby wodne kazeinowe, farby
wodne klejowe, farby zawierające azbest, folie metaliczne dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, folie srebra stosowane w arkuszach, pełne pojemniki z tonerem do fotokopiarki i drukarek, fustina
stosowana w barwniku, glejta ołowiowa, tusz do grawerowania, gumiguta stosowana w malarstwie, gumilak stosowany w szelaku, gumożywice stosowane w asafetydzie, indygo stosowany w barwniku,
papier do barwienia jajek wielkanocnych, kalafonia, balsam kanadyjski, karbonyl do konserwacji drewna, karmel stosowany w cukrze palonym i barwniku żywności, karmel słodowy stosowany w barwniku
spożywczym, kit rzeźbiarski, kit stolarski, koloranty, kopal, karmin
koszenili, kreozot do ochrony drewna, kurkuma stosowana w barwniku, lakier asfaltowy, lakier kopalowy, lakiery, rozcieńczalniki do lakierów, lakiery brązujące, barwniki do likierów, przenoszalne łaty
malarskie, emalie do malowania, barwniki do masła, mastyks stosowany w żywicy naturalnej, preparaty zapobiegające matowieniu metali, metale w proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
folie metalowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, mieszanki drukarskie stosowane w tuszu, minia, mleko wapienne, farby
ognioodporne, oleje do konserwacji drewna, oleje przeciwrdzewne,
czerwień ołowiana, ołowiana czerwień stosowana w minii, ołowiana
pomarańcz stosowana w glejcie, papier do barwienia jajek wielkanocnych, srebrna pasta, pigmenty, barwniki do piwa, powłoki zabezpieczające podwozia pojazdów, powłoki zabezpieczające przed korozją podwozia pojazdów, pojemniki z tonerem, pełne, do drukarek
i fotokopiarek, powłoki stosowane w farbach, powłoki do drewna
stosowane w farbach, powłoki do krycia dachów papą stosowane
w farbach, powłoki do smołowania papy stosowane w farbach, preparaty do konserwacji drewna, preparaty zabezpieczające do metali,
metal w proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, proszek brązowy stosowany w mieszaninie proszku miedzianego
i proszku cynowego, proszek glinu do malowania, proszki do srebrzenia, oleje przeciwrdzewne, smary przeciwrdzewne, preparaty
zabezpieczające przed rdzą, rozcieńczalniki do farb, rozcieńczalniki
do lakierów, roztwór wapna gaszonego w wodzie, sadza stosowana
w barwniku, sadza stosowana w pigmencie, sadza piecowa stosowana w barwniku, sandarak, ziemia sjeńska, barwniki do skóry, bejce
do skóry, tusz do skóry, barwniki do słodu, smary przeciwrdzewne,
spoiwa do farb, srebrna pasta, emulsje do srebra w pigmentach, folie
do srebra stosowane w arkuszach, proszki do srebrzenia, sumak
do lakierów, sykatywy stosowane w środkach wysuszających do farb,
szafran stosowany w barwniku, szelak stosowany w gumilakach,
szkliwo stosowane w powłokach, środki antykorozyjne, taśmy antykorozyjne, terpentyna stosowana w rozcieńczalniku do farb, tlenek
kobaltu stosowany w barwniku, tonery do fotokopiarek, tusz do fotokopiarek, tusze do barwienia skóry, tusze do skór, tusze do znakowania zwierząt, tusze drukarskie, bezwodnik do tytanu stosowany
w pigmencie, utrwalacze stosowane w lakierach, utrwalacze
do akwareli stosowane w akwarelach, wapno gaszone stosowane
w roztworze wodnym, zagęszczacze do barwników, zagęszczacze
do farb, farby przeciw zanieczyszczeniom, zaprawy do drewna, ziemia sjeńska, złocenia, tusz do znakowania zwierząt, żywice naturalne
w stanie surowym, barwniki do żywności, 4 oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące,
paliwa, paliwo silnikowe na bazie spirytusu i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, alkohol etylowy, alkohol jako paliwo, antracyt, preparaty antypoślizgowe do pasów, benzen, benzol,
benzyna, benzyna ciężka węglowa, smar do broni, brykiety drzewne,
brykiety materiałów palnych, brykiety węglowe, brykiety z torfu stosowane w paliwie, smary do butów, oczyszczony ozokeryt cerezyny,
świeczki na choinki, denaturat, paliwo do diesla, dodatki niechemiczne do paliw silnikowych, brykiety drewna, drewno opałowe, węgiel
drzewny stosowany w paliwie, dwumetylobenzen (ksylen), energia
elektryczna, eter naftowy, oleje do farb, gaz czadnicowy, gaz generatorowy, gaz czadnicowy, gaz olejowy, gazolina, gaz oświetleniowy,
grafit smarujący, hubka stosowana w podpałce, wosk z karnauby,
knoty do lamp, knoty do świec, koks, oleje do konserwacji murów,
środki do konserwacji skóry stosowane w olejach i smarach, ksylen,
knoty do lamp, lanolina, ligroina, łój przemysłowy, mazut, paliwa mineralne, oleje do konserwacji murów, nafta, nafta oświetleniowa,
eter naftowy, żel naftowy do celów przemysłowych, smary do narzędzi tnących, oleje do natłuszczania, smary do obuwia, środki do odpylania, oleina, oleje do farb, oleje do konserwacji skór, oleje do smarowania, oleje do tkanin, oleje napędowe, oleje palne, oleje
przemysłowe, oleje silnikowe, oleje ułatwiające wyjmowanie z formy
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stosowane w budownictwie, oleje zwilżające, olej kostny do celów
przemysłowych, olej napędowy, olej rycynowy do celów technicznych, preparaty z oleju sojowego do zapobiegania przywieraniu
do przyborów kuchennych, olej solarowy, tłuszcze do oleju ze smoły
węglowej, wosk do oświetlania, materiały oświetleniowe, gaz oświetleniowy, dodatki niechemiczne do paliw silnikowych, paliwo, paliwo
gazowe, paliwo na bazie alkoholu, paliwo oświetleniowe, mieszanki
paliwa rozpylonego, paliwo silnikowe, mieszanki paliwa zgazowanego, parafina, przeciwpoślizgowe preparaty do pasów, smary do pasów, wosk do pasów, podpałki, podpałki papierowe do zapalania,
wosk pszczeli, pył węglowy stosowany w paliwie, ropa naftowa, surowa lub rafinowana, olej rybny niejadalny, olej rycynowy do celów
technicznych,, olej rzepakowy do celów przemysłowych, paliwo silnikowe, środki do konserwacji skóry stosowane w olejach i smarach,
smary do skór, olej słonecznikowy do celów przemysłowych, grafit
do smarowania, olej do smarowania, tłuszcze do smarowania, smary,
smary do broni, smary do butów, smary do narzędzi tnących, smary
do obuwia, smary do pasów, smary do skór, oleje ze smoły węglowej,
preparaty z oleju sojowego do zapobiegania przywieraniu do przyborów kuchennych, stearyna, środki do usuwania pyłu, środki pyłochłonne do zamiatania, świece, świece woskowe, świece zapachowe,
świeczki, świeczki choinkowe, oleje do tkanin, tłuszcze do oświetlania, tłuszcze przemysłowe, tłuszcz wełniany, kawałki torfu stosowane
w paliwie, torf stosowany w paliwie, węgiel stosowany w paliwie, węgiel brunatny, węgiel drzewny stosowany w paliwie, wióry drewniane na podpałkę, wosk stosowany jako surowiec, wosk do oświetlania,
wosk do pasów, wosk przemysłowy, wosk ziemny stosowany w ozokerycie, oleje ułatwiające wyjmowanie z formy stosowane w budownictwie, środki pyłochłonne do zamiatania, świece zapachowe, podpałki papierowe do zapalania, wióry drewniane do zapalania,
zestalone gazy stosowane w paliwie, oleje zwilżające, 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały metalowe, przenośne
metalowe konstrukcje budowlane, materiały metalowe do budowy
dróg żelaznych, przewody nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki
metalowe, kasy pancerne, rudy kruszcu, alpaka stosowana w nowym
srebrze do okucia budowlanego lub meblowego, altany jako konstrukcje z metalu, folia z aluminium, aluminium [glin], argentan [alpaka], barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, barierki ochronne metalowe, baryłki metalowe, baseny kąpielowe stosowane
w konstrukcjach metalowych, kurki, metalowe krany do beczek, metalowe obręcze do beczki, metalowe stojaki do beczki, beczki metalowe, belki metalowe, belki, stropowe metalowe, beryl [glucyn], metalowe barierki do bezpieczeństwa na drogach, bezpieczne kasetki
do przechowywania pieniędzy, biały metal, opakowania blaszane
z białej blachy, blacha stosowana w płytach, arkuszach, dwuróg
do blacharstwa, blacha stalowa ocynowana, boazeria metalowa,
bochny pudlarskie stosowane w metalurgii, boje cumownicze metalowe, bramki wejściowe kołowrotowe metalowe, bramy metalowe,
bransoletki identyfikacyjne w szpitalach metalowe, z brązu, nagrobki
z brązu, wyroby artystyczne z brązu, budki telefoniczne metalowe,
metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe płyty
dla budownictwa, metalowe kapsle do butelki, butle stosowane
do pojemników metalowych do sprężonego gazu lub ciekłego powietrza, łańcuchy dla bydła, celt [hafn], metalowe przewody do centralnego ogrzewania, cermetale stosowane do spieki metalowo-ceramicznej, chlewy metalowe, chrom (Cr), rudy chromu, żelazo
chromu, metalowe pomosty pływające do cumowania, metalowe
boje cumownicze, cyfry i litery z metali nieszlachetnych z wyjątkiem
czcionek, cyna (Sn), cynk (Zn), cyrkon (Zr), ćwieki stosowane do gwoździ, dachówki metalowe, metalowe pokrycia dachów, deflektory kominowe metalowe, doki pływające do cumowania statków metalowe, dozowniki stałe do ręczników metalowe, drabiny metalowe,
metalowe przewody do drenażu, drobnica żelazna, tkanina druciana,
drut aluminiowy, drut kolczasty, drut metalowy z metali nieszlachetnych, drut ze stali, drut ze stopów metali nieszlachetnych z wyjątkiem drutu topikowego, drut żelazny, metalowe płyty do drzwi, nieelektryczne urządzenia do otwierania drzwi, drzwi metalowe,
dwuróg blacharski, dysze, końcówki wylotowe z metalu, dysze metalowe, dzwonki dla zwierząt, dzwony i dzwonki, ekrany, siatki przeciw
owadom metalowe, ekrany paleniskowe, emblematy do pojazdów
jako metalowe figurki, statuetki z metali nieszlachetnych folia aluminiowa, folia cynowa, folie metalowe do zawijania i pakowania, foremki do lodu metalowe, formy odlewnicze metalowe, futryny do drzwi
metalowe, ruda galenitu, metalowe gałki do uchwytów, german (Ge),
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glin, glucyn, metalowe ogrodzenia grobów, groby metalowe, grodnice metalowe, gwoździe, gwoździe z szeroką główką, formy, metalowe odlewy do gzymsów, gzymsy metalowe, hafn-celt, haki do wieszania kotłów metalowe, haki do wieszania ubrań, metalowe, haki
metalowe, bransoletki metalowe identyfikacyjne dla szpitali, imadła
warsztatowe metalowe, ind (In), kabiny kąpielowe metalowe, kabiny
stosowane przy malowaniu za pomocą rozpylaczy metalowe, kabiny
telefoniczne metalowe, metalowe zaciski do rur lub kabli, nieelektryczne złącza metalowe do kabli, kable metalowe nieelektryczne,
kadm, kadzie metalowe, kajdanki, metalowe rury rozgałęźne do kanalizacji, kapsle do butelek metalowe, bezpieczne kasetki do przechowywania pieniędzy, kasy pancerne, baseny kąpielowe stosowane
z konstrukcji metalowych, kątowniki stalowe kęsiska płaskie, klamki
do drzwi metalowe, metalowe klamry stosowane w zaciskach, klamry do mocowania kół zapasowych w bagażniku, klamry pasów maszynowych, metalowe Klatki dla dzikich zwierząt, przewody metalowe do instalacji wentylacji i klimatyzacji, klucze, kółka metalowe
do kluczy, kłódki, kobalt surowy, kokile, wlewnice stosowane w odlewnictwie, kolanka do rur metalowe, wyposażenie metalowe dla
nawierzchni kolejki linowej naziemnej, metalowe materiały kolejowe, metalowe podkłady kolejowe, zwrotnice kolejowe, zwrotnice
kolejowe stosowane w rozjazdach, kołatki metalowe do drzwi, kołki
do ścian, metalowe kołki metalowe, kołnierze metalowe, kominowe
trzony metalowe, kominy metalowe, puszki do konserw, konstrukcje
metalowe, szkielety ramowe do konstrukcji metalowych stosowane
w budownictwie, konstrukcje metalowe stosowane w budownictwie, konstrukcje nośne szklarni metalowe, konstrukcje przenośne
metalowe, konstrukcje stalowe stosowane w budownictwie, korki,
zakrętki metalowe, korki metalowe, kapsle do korkowania metalowe,
kostka brukowa metalowa, metalowe kosze dachowe stosowane
w budownictwie, kosze metalowe, metalowe niemechaniczne kosze
samowyładowcze, kotwice, kotwy łączące, kowadła, przenośne kowadła, kółka metalowe do kluczy, z metali nieszlachetnych, kółka samonastawne do mebli metalowe, krany, kurki do beczek metalowe,
kratki ochronne metalowe, kratownice metalowe, kraty, ruszty metalowe, kraty ochronne do pieców metalowe, materiały do krycia dachów metalowe, krzem, żelazo, kształtki rurowe rozgałęzieniowe
metalowe, kule stalowe, kurniki metalowe, nasadki metalowe na laski, limonit, metalowe chomątka, nasadki na liny, liny kolejek napowietrznych, liny metalowe, liny stalowe, litery i cyfry z metali nieszlachetnych z wyjątkiem czcionek, lodowiska konstrukcje metalowe,
stopy na lut twardy, metalowy drut do lutowania, metalowe twarde
pręty do lutowania, lut ze srebra, lut ze złota, pasy metalowe do ładunków stosowane w nosiłkach, obejmy do przenoszenia ładunków
metalowych, łańcuchy metalowe, łańcuchy zabezpieczające metalowe, łaty metalowe, metalowe kółka samonastawne do łóżka, metalowe okucia do łóżka, nakładki stykowe na łubki do szyn, łupki, metalowe zaczepy do płytek dachowych, magnez (Mg), mangan (Mn),
metalowe maszty, słupy, maszty ze stali, materiały konstrukcyjne
metalowe, materiały zbrojeniowe dla budownictwa metalowe, materiały zbrojeniowe do pasów maszynowych metalowe, materiały
zbrojeniowe do przewodów rurowych metalowe, metalowe kółka
samonastawne do mebli, metalowy osprzęt do mebli, metalowe kołki do ścian, metale nieszlachetne surowe lub półprzetworzone, metale samozapalne, metale w formie sproszkowanej, metalowe
dzwonki do drzwi nieelektryczne, metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe metalowe urządzenie odstraszające ptaki poruszane
wiatrem, drut z miedzi nieizolowany, pierścienie z miedzi, miedź surowa lub półprzetworzona, metalowe kastry do mieszania zaprawy,
molibden (Mo), mosiądz surowy lub półprzetworzony, naciągi pasów, nadproża metalowe, pomniki metalowe, nagrobki metalowe,
nakrętki metalowe, nakrętki metalowe do butelek, napinacze drutu
metalowe stosowane w zaciskach naprężających, napinacze taśm
metalowych stosowane w zaciskach naprężających, zaciski do naprężania, metalowe skrzynki na narzędzia, puste nasadki na laski metalowe, nasadki na liny metalowe, nasadki pierścieniowe na rękojeści
z metalu, nasady kominowe metalowe, metalowe natryskowe kabiny
do malowania, nawijarki niemechaniczne do rur giętkich metalowe,
nawijarki niemechaniczne do węży giętkich metalowe, nikiel (Ni),
niob (Nb), nity metalowe, numerowe tablice rejestracyjne metalowe,
numery domów nieświecące, metalowe, obejmy do przenoszenia
ładunków, metalowe raki do wspinaczki po powierzchniach oblodzonych, obręcze do beczek metalowe, obrotnice, obudowy do szybów naftowych metalowe, obudowy grobów metalowe, odrzwia
metalowe, haki metalowe do wieszania odzieży, ograniczniki
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do bram metalowe, ograniczniki do okien, ograniczniki drzwiowe
metalowe, ograniczniki metalowe, ogrodzenia metalowe, okiennice
metalowe, okładziny metalowe budowlane, okładziny metalowe
konstrukcyjne i budowlane, metalowy osprzęt do okna, okna metalowe, okna skrzynkowe metalowe, okucia do drzwi metalowe, okucia
do łóżek metalowe, okucia do trumien metalowe, okucia drzwiowe
ozdobne metalowe, okucia metalowe, okucia metalowe do mebli,
okucia metalowe do okien, okucia okienne ozdobne, okucia stosowane w budownictwie metalowe, plomby, uszczelki ołowiane, ołów
surowy lub półprzetworzony, opakowania blaszane z białej blachy,
opaski zaciskowe metalowe do łączenia rur, opiłki metalowe, osłony
do rur metalowe, osłony drzew metalowe, ostrogi, ościeżnice metalowe, metalowe siatki, ekrany przeciw owadom, pachołki cumownicze metalowe, palety do transportu wewnętrznego metalowe, palety transportowe metalowe, palety załadowcze metalowe, paliki
namiotowe metalowe, palisady, ogrodzenia metalowe, pancerze
z płyt, panele konstrukcyjne metalowe, metalowe pasy, naciągi, pasy
do przenoszenia ładunków metalowe, pasy do transportu ładunków
metalowe, metalowe materiały zbrojeniowe do pasów maszynowych, pasy metalowe do ładunków, ekrany przed ogniem z pieca,
kasetki na pieniądze metalowe, pierścienie dystansowe metalowe,
pierścienie metalowe, pierścienie nagwintowane, pierścienie oporowe metalowe, plakietki pamiątkowe metalowe, platformy wyrzutni
rakietowych, plomby, uszczelki ołowiane, płytki metalowe stosowane w budownictwie, płytki podłogowe metalowe, płyty, blacha pancerna, płyty konstrukcyjne metalowe płyty kotwiące, płyty nagrobne metalowe, płyty pamiątkowe metalowe, doki pływające
do cumowania statków metalowe, podkładki regulacyjne dystansowe, podkłady kolejowe metalowe, gwoździe, hufnale do podkowy,
metalowe płytki na podłogi, podłogi metalowe, metalowe podłużnice stosowane w częściach nośnych schodów, metalowe pojemniki
na kasety, paki, pojemniki do konserw, metalowe puszki, pojemniki
do pakowania metalowe, pojemniki do przechowywania kwasów
metalowe, pojemniki do przechowywania żywności metalowe, pojemniki do sprężonego gazu lub skroplonego powietrza metalowe,
pojemniki metalowe stosowane do magazynowania, transportu, pojemniki na paliwo płynne metalowe, pojemniki pływające metalowe,
pokrycia dachów metalowe, pokrywy do włazów metalowe, pomniki
metalowe, pomosty prefabrykowane metalowe, popiersia z metali
nieszlachetnych, posągi z metali nieszlachetnych, metalowe zestawy
do montażu prefabrykowane domy, pręty ogrodzeniowe metalowe,
pręty metalowe do lutowania i spawania, progi metalowe prowadnice do drzwi przesuwnych z metalu, przegrody metalowe, metalowe
zawiesia do przenoszenia ładunków, metalowa armatura do przewodów, przewody centralnego ogrzewania metalowe, przewody instalacyjne rurowe rozgałęźne metalowe, przewody metalowe, przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, metalowa
armatura do przewodów sprężonego powietrza, przewody wodociągowe, metalowe wanienki dla ptaków, ptaszarnie, pudełka z metali
nieszlachetnych, pułapki na dziką zwierzynę, puszki do konserw metalowe, raki do wspinaczki po oblodzonych powierzchniach, rączki
do narzędzi, metalowe, metalowe tablice rejestracyjne, rękojeści kos
metalowe, rękojeści noży metalowe, rolety zewnętrzne metalowe,
rolki, bloki metalowe inne niż do maszyn, rolki, prowadnice do okien
przesuwnych, metalowe urządzenia do parkowania rowerów, ruchome metalowe schody pasażerskie, rudy metali, rurociągi zasilające
metalowe, metalowe przewody rurowe, rury centralnego ogrzewania metalowe, rury i rurki metalowe, rury i rurki ze stali, rusztowania
metalowe, ruszty beleczkowe w paleniskach otwartych, rygle do klamek, zasuw metalowe, rygle do zasuw okiennych, rynny metalowe,
metalowe obudowy schodów, siatka druciana cienka, silosy metalowe, sklepienia metalowe dla pochówku, skrobaczki do obuwia
umieszczone przed drzwiami, skrobaczki do obuwia stosowane
do wycieranie obuwia, skrzynki na listy metalowe, skrzynki na narzędzia metalowe puste, słupy podpory metalowe, słupy linii elektrycznych metalowe, słupy metalowe, słupy metalowe stosowane w elementach konstrukcyjnych, słupy ogłoszeniowe metalowe, słupy
telegraficzne, smarowniczki, wiązadła do snopów metalowe, pręty
metalowe do spawania, sprężyny jako drobnica metalowa, sprzączki
z metali nieszlachetnych, rury spustowe metalowe, lut ze srebra, stajnie metalowe, arkusze, blacha ze stali, rolety ze stali, taśmy ze stali,
stal lana jako staliwo, stal lub surówka, stal obręczowa, stal surowa
lub półprzetworzona, statuetki z metali nieszlachetnych, stele nagrobne metalowe, stemple jako podpory metalowe, stojaki do beczek metalowe, stop łożyskowy, metalowe stopnie stosowane w dra-
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binach, stopnie schodów metalowe, stopy metali nieszlachetnych,
stopy srebrno-cynowe platerowane, stopy srebrno-niklowe, stopy
stali, stropy metalowe jako sufity, sworznie metalowe, sygnalizacja
nieświetlna i niemechaniczna metalowa, szalunki do betonu metalowe, szczęki imadeł metalowe, szklarnie przenośne metalowe, sztabki
metali nieszlachetnych, dzieła sztuka z metali nieszlachetnych, obudowy metalowe do szybów naftowych, szyldy metalowe, szyny,
ścianki z pali, metalowe palisady, metalowe pokrycia ściany stosowane w budownictwie, pokrycia metalowe ścian stosowane w budownictwie, uchwyty, haki ścienne do mocowania rur metalowe, śruby
do łączenia przewodów metalowe, śruby metalowe, tablice rejestracyjne metalowe, tablice sygnalizacyjne nieświecące i niemechaniczne metalowe, tabliczki identyfikacyjne metalowe, tabliczki nagrobne
metalowe, tace metalowe, tantal jako metal, taśma stalowa, taśmy
do związywania metalowe, taśmy żelazne, tombak, trampoliny metalowe, pasy do transportu ładunków metalowe, palety transportowe
metalowe, palety do transportu wewnętrznego metalowe, okucia
do trumny, trzonki mioteł metalowe, obudowy tubingi metalowe,
tuby stalowe, tuleje jako drobnica metalowa, tytan (Ti), tytan jako żelazo, uliczne kratki ściekowe metalowe, poruszane wiatrem urządzenie odstraszające ptaki, uszczelki metalowe, usztywniacze jako okucia budowlane metalowe, wanad (V), wanienki dla ptaków metalowe,
imadła warsztatowe, metalowe przewody do instalacji wentylacji
i klimatyzacji, werandy metalowe stosowane w budownictwie, metalowe wiatrowskazy jako kurki dachowe, wiązadła metalowe, wiązadła metalowe do celów rolniczych, wolfram (W), wsporniki metalowe
dla budownictwa, zaciski jako klamry metalowe, zaciski do rur i kabli
metalowe, skrajniki, metalowe sprawdziany do załadunku wagonów
kolejowych, zamki do pojazdów metalowe, zamki do toreb metalowe, zamki inne niż elektryczne, metalowe zamki na zasuwy, zamki
obrotowe do okien metalowe, zamki sprężynowe do toreb podróżnych, kufrów, zamknięcia do butelek metalowe, zamknięcia do okien,
metalowe okna podnoszone, zamknięcia do pojemników metalowe,
zamknięcia do pudełek metalowe, nieelektryczne zamknięcia
drzwiowe eliminujące trzaskanie, zamknięcia drzwiowe nieelektryczne, metalowe obejmy do zamocowania rur, metalowe kastry
do mieszania zaprawy murarskiej, metalowe przewody, rurociągi zasilające, metalowe zasuwy do drzwi, metalowe rygle do zasuwy, zasuwy mieszkaniowe, zatrzaski drzwiowe metalowe, zatyczki jako
wyroby żelazne, zawiasy metalowe, zawiasy pasowe metalowe, folie
metalowe do zawijania i pakowania, zawleczki metalowe, zawleczki
z metalu, metalowe zawory inne niż części maszyn, zawory do rur
drenażowych metalowe, zawory wodociągowe metalowe, zbiorniki
metalowe, materiały zbrojeniowe do betonu, metalowe materiały
zbrojeniowe do przewodów rurowych, metalowe złącza kabli metalowe nieelektryczne, złącza metalowe do łańcuchów, złączki rur metalowe, lut ze złota, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne,
znaki nawigacyjne jako pławy nieświecące metalowe, metalowe taśmy do związywania, metalowe klatki dla dzikich zwierząt, sidła
na dzikie zwierzęta, zwrotnice kolejowe, zwrotnice kolejowe jako rozjazdy, żaluzje metalowe, drobne wyroby z żelaza, napinacze taśm
z żelaza jako zaciski naprężające, rudy żelaza, taśmy z żelaza, żelazochrom, żelazokrzem, żelazomolibden, żelazo obręczowe, żelazotytan, żelazowolfram, żeliwo surowe lub półprzerobione, żyłki do wiązania metalowe,, 7 narzędzia maszynowe, silniki z wyjątkiem
stosowanych w pojazdach lądowych, mechanizmy sprzęgania i napędu z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych, narzędzia
rolnicze o napędzie innym niż ręczny, inkubatory do jaj, automaty
sprzedające, alternatory stosowane w generatorach prądu przemiennego, tłoki do amortyzatorów stosowane w częściach maszyn,
aparaty do oczyszczania acetylenu, aparaty do skrawania, atomizatory stosowane w maszynach, automatyczne kotwice wielohakowe
stosowane w okrętownictwie, automaty do otwierania drzwi, elektryczne automaty do sprzedaży, automaty do zamykania drzwi, mieszarki do betonu, bębny stosowane w częściach maszyn, maszyny
do produkcji bitum, brony, brzeszczoty pił stosowane w częściach
maszyn, maszyny do kapslowania butelek, maszyny do zamykania
butelek, urządzenia do korkowania butelek, elektryczne przyrządy
do woskowania i polerowania butów, maszyny do cerowania stosowane w łataniu odzieży, maszyny elektromechaniczne dla chemicznego przemysłu, krajalnice do chleba, chłodnice do silników, ciągniki
ogrodowe jednoosiowe, palniki gazowe do cięcia, reduktory ciśnienia stosowane w częściach maszyn, regulatory ciśnienia stosowane
w częściach maszyn, zawory ciśnienia stosowane w częściach maszyn, maszyny dla przemysłu cukierniczego, cylindry, tłoki, cylindry
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do maszyn, cylindry do silników, cylindry drukarskie, maszyny
do składania czcionki stosowane w drukarstwie, maszyny do odlewania czcionek drukarskich, łożyska dla czopów, czopy stosowane
w częściach maszyn, czółenka stosowane w częściach maszyn, elektryczne maszyny i urządzenia do czyszczenia, parowe urządzenia
do czyszczenia, urządzenia do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem,
pługi do zdejmowania darń, diamenty szklarskie stosowane w częściach maszyn, dławnice stosowane w częściach maszyn, dłuta stosowane w przecinakach do maszyn, dłutownice, dmuchawy stosowane w maszynach, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu
gazu, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu ziarna, dojarki,
kubki udojowe do dojarek, maszyny drenarskie, maszyny do obróbki
drewna, maszyny do budowy drogi, klisze drukarskie, maszyny drukarskie, prasy drukarskie, wałki drukarskie do maszyn, maszyny
do drukowania na cienkiej blasze, hydrauliczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi stosowane w częściach maszyn, pneumatyczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi stosowane
w częściach maszyn, dystrybutory paliw dla stacji benzynowych, maszyny i urządzenia elektryczne do prania dywanów, maszyny dziewiarskie, dziurkarki stosowane w maszynach, dźwigi do pojazdów,
dźwigi samochodowe stosowane w samochodach ciężarowych,
ejektory stosowane w wyrzutniach, elektrody do urządzeń spawalniczych, elektryczne maszyny do spawania, elewatory rolnicze, etykieciarki, maszyny dla farbiarstwa, rozpylacze do farb, fartuchy ochronne maszyn, maszyny do filtrowania, filtry stosowane w częściach
maszyn lub silników, filtry stosowane we wkładach do maszyn filtrujących, filtry powietrza chłodnic silników, maszyny do formowania
maszynowego, formy stosowane w częściach maszyn, maszyny
do fotoskładu, frezarki, elektryczne froterki do parkietów, galwanizacyjne maszyny, galwanizacyjne urządzenia, koła garncarskie, garnki
kondensacyjne stosowane w częściach maszyn, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu gazu, generatory gazu, gazowe lampy
lutownicze, gaźniki, dozowniki do gaźników, generatory elektryczności, generatory prądu, giętarki, gładziarki, gładziarki stosowane
w maszynach, głowice cylindrów do silników, głowice wiertnicze
stosowane w częściach maszyn, maszyny stosowane w górnictwie,
świdry górnicze, grabie do zgrabiarek, maszyny do grawerowania,
gwinciarki stosowane w nakrętkach, gwinciarki stosowane w śrubach, maszyny do gwintowania, klocki hamulcowe inne niż do pojazdów, okładziny hamulcowe inne niż do pojazdów, szczęki hamulcowe inne niż do pojazdów, silniki hydrauliczne, turbiny hydrauliczne,
hydrauliczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi stosowane
w częściach maszyn, imaki do narzędzi stosowane w częściach maszyn, inkubatory do jaj, instalacje do mycia pojazdów, urządzenia
i maszyny introligatorskie stosowane w przemyśle, iskrowniki zapłonowe, kabestany, kafary stosowane w maszynach, kalandry, kalandry
parowe przenośne do tkanin, maszyny do obróbki kamieni, kolektory do zbierania kamieni kotłowych stosowane w maszynach, maszynowe kolektory do zbierania kamieni kotłowych, kartery do maszyn
i silników, konwertory katalityczne, młynki do kawy inne niż o napędzie ręcznym, maszyny do kędzierzawienia, maszyny do wyrabiania
kiełbas, zawory klapowe stosowane w częściach maszyn, elektryczne
pistolety dozujące klej, klisze drukarskie, maszynowe kolektory
do zbierania kamienia kotłowego, kolektory mułu i osadów stosowane w maszynach, koła maszyn, pasy do kół pasowych, koła szlifierskie
stosowane w częściach maszyn, maszynowe koła zamachowe, maszynowe koła zębate stosowane w zespołach, kołowrotki stosowane
w przędzeniu, kołowroty, kombajny zbożowe, instalacje do kondensacji, garnki kondensacyjne stosowane w częściach maszyn, kondensatory pary stosowane w częściach maszyn, kondensatory powietrzne, konwertory dla stalowni, konwertory paliwa do silników
spalinowych, kopaczki stosowane w maszynach, koparki stosowane
w czerparkach, koparki do rowów, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, kopyta do obuwia stosowane w częściach maszyn, korbowody do maszyn, motorów lub silników, korby stosowane w częściach
maszyn, koronkarki stosowane w maszynach, ostrza do kosiarek, kosiarki stosowane w maszynach, kosiarki ogrodowe stosowane w maszynach, kosiarki – snopowiązałki, kosze samowyładowcze mechaniczne, koszyczki do łożysk kulkowych, rury do kotłów stosowane
w częściach maszyn, kanały dymowe do kotłów maszynowych, urządzenia do zasilania kotłów maszynowych, parowe kotły maszynowe,
kotwice wielohakowe automatyczne stosowane w okrętownictwie,
kowarki, kozły łożyskowe do maszyn, krajalnice stosowane w maszynach, krosna stosowane jako urządzenia, szpule do krosna tkackiego,
elektryczne urządzenia kuchenne, kultywatory stosowane w maszy-
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nach, urządzenia do poruszania kurtyny sterowane elektrycznie,
miechy do kuźni, lance termiczne tlenowe stosowane w maszynach,
lemiesze pługów, linki sterownicze do maszyn lub silników, silniki
stosowane w lotnictwie, lutlampy stosowane w palnikach do lutowania, gazowe przyrządy do lutowania, lutownice elektryczne, lutownice gazowe, łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, łożyska stosowane w częściach maszyn, łożyska do wałów
transmisyjnych, łożyska kulkowe, koszyczki do łożysk kulkowych, łożyska z automatycznym smarowaniem, kozły łożyskowe do maszyn,
łuskarki ziarna, pistolety do malowania, urządzenia do malowania,
manipulatory przemysłowe stosowane w maszynach, maselnice, maszyny do produkcji masła, koła maszyn, maszynowe koła zamachowe, maszyny dla przędzalnictwa, maszyny dla statków, maszyny
do barwienia, maszyny do bielenia, maszyny do mycia butelek, maszyny do napełniania butelek, maszyny do przetwarzania plastiku,
maszyny do wyżymania bielizny stosowane w suszarkach, maszyny
rolnicze, maszyny wirujące, maszyny wydmuchowe, skrzynki do matryc stosowane w drukarstwie, matryce drukarskie, membrany
do pomp, obrabiarki do metalu, mieszacze, mieszalniki, maszynki
do siekania mięsa, miksery stosowane w maszynach, miksery elektryczne do celów domowych mizdrownice, maszyny w mleczarstwie,
młocarnie, młotki stosowane w częściach maszyn, młoty dźwigniowe, młoty elektryczne, młoty mechaniczne, młoty pneumatyczne,
młynki do mielenia mąki stosowane w maszynach, młynki domowe
stosowane w gospodarstwie domowym, młynki domowe elektryczne, młynki do użytku domowego inne niż ręczne, młyny stosowane
w maszynach, kamienie młyńskie, pralki uruchamiane monetą, rozruszniki nożne do motocykli, urządzenia do mycia, instalacje do mycia pojazdów, naczynia wzbiorcze stosowane w częściach maszyn,
maszyny do nadmuchu, napełniarki, mechanizmy napędu inne niż
do pojazdów lądowych, łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów
lądowych, napędy pedałowe do maszyn do szycia, urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania napojów, urządzenia do wytwarzania napojów gazowanych, narzędzia stosowane w częściach
maszyn, narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, urządzenia
mechaniczne do nawijania, nawijarki mechaniczne do rur giętkich,
nicielnice tkackie, nitownice stosowane w maszynach, noże stosowane w częściach maszyn, noże elektryczne, nożyce elektryczne, nożyczki elektryczne, maszyny do wytwarzania obcasów, obieraczki
stosowane w maszynach, obrabiarki, maszyny do obrębiania, obudowy maszyn, kopyta do obuwia stosowane w częściach maszyn, aparaty do oczyszczania acetylenu, odkurzacze, oprzyrządowanie
do odkurzaczy do rozpylania perfum lub środków dezynfekcyjnych,
odkurzacze, torby, węże do odkurzaczy, maszyny stosowane w odlewnictwie, rozdrabniarki odpadków, urządzenia do zagęszczania
odpadków, urządzenia do zagęszczania odpadów, odpowietrzacze
jako odgazowywacze wody pitnej, instalacje odpylające do czyszczenia, instalacje centralne do odpylania próżniowego, silniki odrzutowe inne niż do pojazdów lądowych, pompy odśrodkowe, odtłuszczacze stosowane w maszynach, ciągniki ogrodowe jednoosiowe,
oplatarki stosowane w maszynach, osie do maszyn, osłony maszyn,
osprzęt kotłów maszynowych, ostrza stosowane w częściach maszyn, ostrza do kosiarek, ostrza do sieczkarni, ostrzarki narzędziowe
stosowane w maszynach, maszyny do ostrzenia, elektryczne otwieracze do puszek, elektryczne domowe wyciskacze do owoców, maszyny do pakowania, pakowarki, konwertory paliwa do silników spalinowych, oszczędzacze paliwa do silników, palniki gazowe
do lutowania, maszyny do wytwarzania papieru, maszyny stosowane w papiernictwie, maszyny przemysłowe do produkcji papierosów,
odolejacze pary, kalandry parowe, silniki przenośne do tkanin parowych, parowe walce drogowe, paski napędowe do wentylatorów silników, elektryczne urządzenia i sprzęt do pastowania i froterowania,
maszyny do wytwarzania past spożywczych, pasy do maszyn, pasy
do prądnic, pasy do przenośników, pasy do silników, pasy napędowe
do podnośników, prasy do paszy, mechaniczne podajniki paszy dla
zwierząt, napędy pedałowe do maszyn do szycia, maszyny do pielenia, młynki do pieprzu inne niż ręczne, tłokowe pierścienie, pierścienie smarowe stosowane w częściach maszyn, pierścienie tłokowe,
stoły do piły stosowane w częściach maszyn, piły stosowane w maszynach, piły łańcuchowe, pistolety stosowane w narzędziach na naboje wybuchowe, pistolety do malowania, pistolety dozujące klej
elektryczne, pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, aparatura do odtaczania piwa pod ciśnieniem, pompy
do piwa, maszyny stosowane w piwowarstwie, pługi, lemiesze
do pługów, pługi śnieżne, maszyny do płukania, młoty pneumatycz-
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ne, przenośniki pneumatyczne, pneumatyczne przenośniki rurowe,
pneumatyczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi stosowane w częściach maszyn, pneumatyczne urządzenia sterujące do maszyn i silników, podajniki stosowane w częściach maszyn, podajniki
mechaniczne paszy dla zwierząt, podajniki papieru stosowane
w drukarstwie, podajniki taśm stosowane w maszynach, podgrzewacze wody stosowane w częściach maszyn, podnośniki, łańcuchy
do podnośników stosowane jako części maszyn, pasy napędowe
do podnośników, podnośniki stosowane w urządzeniach, podnośniki stosowane w windach, podnośniki zębatkowe, podstawy jako statywy maszyn, przyrządy do przenoszenia ładunków na poduszki
powietrzne, silniki do poduszkowców, pokrywy jako części maszyn,
pokrywy jako osłony i części maszyn, elektryczne polerki jako maszyny i urządzenia, pomostowe suwnice, pompki napowietrzające
do akwariów, membrany do pomp, pompy jako części maszyn lub
silników, pompy stosowane w maszynach, pompy do instalacji
grzewczych, pompy na sprężone powietrze, samonastawne pompy
paliwowe, pompy powietrzne stosowane w instalacjach w warsztatach samochodowych, pompy próżniowe stosowane w maszynach,
krosna stosowane w pończosznictwie, postrzygarki stosowane jako
maszyny, maszyny na powietrze sprężone, skraplacze powietrzne,
pralki, pralki uruchamiane monetą, prasownice, maszyny prasujące
do satynowania, prasy stosowane jako maszyny do celów przemysłowych, prasy do wina, prasy filtracyjne, prasy koszowe, generatory
prądu, szczotki do prądnicy prądu stałego, pasy do prądnic, prądnice
prądu stałego, awaryjne agregaty prądotwórcze, prowadnice do maszyn, prowadniki do maszyn dziewiarskich, pompy próżniowe stosowane jako maszyny, przebijaki dziurkarek, przeciągarki, ciągarki
do metalu, łukowe przecinarki, przecinarki stosowane jako narzędzia
mechaniczne, przecinarki łukowe, łożyska przeciwcierne do maszyn,
panewki przeciwcierne do maszyn, przegrzewacze do kotłów, przeguby uniwersalne, przeguby Cardana, przekładnie do maszyn, przekładnie łańcuchowe inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie
zębate inne niż do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego inne niż do pojazdów lądowych, przenośniki stosowane
jako maszyny, przenośniki pneumatyczne, przesiewacze, przesiewacze stosowane jako maszyny, instalacje do przesiewania, przetrząsacze do siana, przędzarki, przycinarki, maszyny do procesu pudlarskiego, pulweryzatory stosowane jako maszyny, otwieracze
do puszek, instalacje ssące pył stosowane w oczyszczaniu, rakiety
stosowane w sporcie, maszyny do wykonywania naciągów, rampy
załadunkowe, przekładnie redukcyjne inne niż do pojazdów lądowych, reduktory ciśnienia stosowane jako części maszyn, regulatory
stosowane jako części maszyn, regulatory prędkości obrotów do maszyn i silników, ręczne narzędzia o napędzie innym niż ręczny, roboty
jako maszyny, roboty kuchenne elektryczne, maszyny do robót ziemnych, narzędzia rolnicze inne niż o napędzie ręcznym, maszyny
do rafinacji ropy naftowej, prasy rotacyjne poligraficzne, dynama
do rowerów, maszyny do montażu rowerów, rozdrabniacze jako maszyny do celów przemysłowych, rozdrabniarki stosowane jako maszyny, rozdrabniarki odpadków, rozdrabniarki odpadów, rozdrabniarki odpadów stosowane jako maszyny, rozdzielające urządzenia
elektryczne, rozdzielniki stosowane jako maszyny tkackie, rozpylacze
stosowane jako maszyny, rozpylacze do farb, rozpylacze do ścieków,
rozruszniki nożne do motocykli, rozruszniki silników, ruchome chodniki, ruchome schody, maszyny do montażu rur, rurowe przenośniki
pneumatyczne, rury kotłów jako części maszyn, zamiatarki samojezdne, schody ruchome, schody ruchome eskalatory, separatory,
separatory para-olej, odolejacze pary, separatory wody, wciągarki
do sieci stosowane w rybołówstwie, ostrza do sieczkarnia, sieczkarnie, siewniki jako maszyny, tłumiki do silników, silniki dla statków, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, silniki inne niż
do pojazdów lądowych, silniki napędowe inne niż do pojazdów lądowych, silniki na sprężone powietrze, silniki samolotowe, sita jako maszyny lub części maszyn, urządzenia do obróbki skóry, maszyny
do skrobania skóry, skrzynie biegów inne niż do pojazdów lądowych,
skrzynki do matryc drukarskich, pierścienie smarowe stosowane jako
części maszyn, smarownice stosowane jako części maszyn, pompy
smarownicze, maszyny do smołowania, snopowiązałki, maszyny
do sortowania stosowane w przemyśle, sortownice, gazowe aparaty
do spawania, elektryczne spawarki, spawarki łukowe, sprężarki jako
maszyny, sprężarki do lodówek, sprężarki doładowujące, sprężyny
stosowane jako części maszyn, sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych, sprzęgła stałe, złącza inne niż do pojazdów lądowych, spycharki, urządzenia do ssania powietrza, konwertory dla stalowni, maszy-

3155

ny stosowane w statkach, silniki dla statków, maszyny
do stemplowania, maszyny do stereotypia stosowane w poligrafii,
mechanizmy sterowania hydraulicznego do maszyn i silników, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, sterowniki do wind, stojany, statory, stoły do maszyn, strugarki podłużne, maszynki do strzyżenia sierści zwierząt, suporty jako części maszyn, suszarki wirowe
bez podgrzewania, suwnice pomostowe, szarparki stosowane w papiernictwie, szatkownice do warzyw jako maszyny, szczotki stosowane jako części maszyn, szczotki elektryczne, szczotki prądnic, maszyny do obróbki szkła, szlifierki, maszyny do produkcji sznura, szpule
jako części maszyn, szpule do krosien tkackich, maszyny do szycia,
maszyny do układania szyn, urządzenia do szypułkowania, rozpylacze do ścieków, świdry górnicze, świdry wiertnicze jako części maszyn, świece zapłonowe do silników spalinowych, świece żarowe
do silników Diesla, tamborki do maszyn hafciarskich, tarcze szlifierskie jako części maszyn, przenośniki taśmowe, taśmy do kół pasowych, nicielnice tkackie, tłoki stosowane jako części maszyn lub silników, tłoki do amortyzatorów, tłoki do amortyzatorów stosowane
jako części maszyn, tłoki do cylindrów, tłoki silników, tłumiki do silników, tłumiki wydechu do silników, tokarki jako narzędzia mechaniczne, torby do odkurzaczy, maszyny do budowy torów kolejowych,
trzeparki elektryczne, turbiny hydrauliczne, turbiny inne niż do pojazdów lądowych, turbiny wiatrowe, turbosprężarki, urządzenia
do rozprowadzania tuszu stosowane w drukarstwie, tympany jako
części maszyn drukarskich, maszyny do typografii, prasy typograficzne, maszyny do obróbki tytoniu, ubijaczki elektryczne do użytku domowego, ubijaki jako maszyny, maszyny do ubijania, uchwyty stosowane jako części maszyn, uchwyty do ostrzy jako części maszyn,
uchwyty wiertarskie jako części maszyn, ugniatarki mechaniczne,
przeguby uniwersalne, przeguby Cardana, urządzenia do lutowania
elektryczne, urządzenia do zgazowywania, saturacji, maszyny
do uszczelniania, pieczętowania do celów przemysłowych, walcarki,
walce do walcarki, walce drogowe, łożyska wałeczkowe, wałki drukarskie do maszyn, wały, sprzęgła stałe stosowane jako maszyny,
wały korbowe, łożyska do wałów transmisyjnych, wały transmisyjne
inne niż do pojazdów lądowych, barda do warsztatów tkackich, wciągarki do sieci stosowane w rybołówstwie, wciągniki jako części maszyn, wciągniki, wielokrążki, wentylatory do silników, szczotki węglowe stosowane w elektryczności, wialnie, wiązarki do siana, wibratory
jako maszyny do celów przemysłowych, wiertarki ręczne elektryczne, wieże wiertnicze pływające lub niepływające, wieszaki jako części maszyn, wilki do mięsa, windy, inne niż wyciągi narciarskie, prasy
do wina, wirówki jako maszyny, wirówki stosowane jako młynki, wirówki mleczarskie, maszyny stosowane w włókiennictwie, separatory wody, aparatura do wytwarzania wody gazowanej, urządzenia
do wytwarzania wody mineralnej, regulatory do wody zasilającej,
wodziki do maszyn dziewiarskich, wolne koła do pojazdów innych
niż lądowe, wrębiarki do węgla, wtryskiwacze do silników, urządzenia do wulkanizacji, wyciągi, dźwigi, wyciągi kopalniane, wyciągi towarowe w kopalniach, wycinarki szczelin, wydechowe rury rozgałęźne do silników, wykończarki, wymienniki ciepła jako części maszyn,
wytłaczarki, wytłaczarki jako walcarki deseniujące, urządzenia transportowe do załadunku i wyładunku, zamiatarki samojezdne, urządzenia przeciw zanieczyszczeniom do silników, zapłon jako urządzenie do silników spalinowych, zasysanie jako maszyny do celów
przemysłowych, maszyny do zawijania, pakowania, zawory jako części maszyn, zawory jako części maszyn lub silników, koła zębate
do zespołów maszynowych, zgrabiarki, zgrzeblarki, osprzęt do zgrzeblarki, elektryczne zgrzewarki do plastiku stosowane w pakowaniu,
dmuchawy lub wentylatory do sprężania, zasysania i transportu ziarna, łuskarki ziarna, łuskarki zboża, oczyszczalnie złożone do ziarna
jako łuszczarki, złącza jako części silników, złącza części silników,
zmywarki naczyń, maszyny do zszywania, żniwiarki, żniwiarki stosowane przy koszeniu, żurawie jako urządzenia do podnoszenia i wyciągania, żurawie masztowe, maszyny do przesiewania żużlu, urządzenia elektromechaniczne do produkcji żywności,, 8 narzędzia
i przyrządy ręczne o napędzie ręcznym, wyroby nożownicze, widelce, i łyżki, broń biała, ostrza do maszynek do golenia, aparatura
do niszczenia pasożytów roślin, bagnety, bijaki, tarany jako narzędzia, urządzenia do dziurkowania biletów, biała broń, inna niż broń
palna, brzeszczoty pił jako części narzędzi, maszynki do strzyżenia
bydła, przyrządy do ogłuszania bydła, cążki do obcinania paznokci,
cęgi do cięcia drutu, chochle do wina, cierne tarcze szlifierskie z korundu, przyrządy do cięcia, cykliny ręczne jako narzędzia czerpaki,
chochle jako narzędzia, przyrządy do dekantacji cieczy jako narzę-
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dzia ręczne, przybory do depilacja elektryczne lub nieelektryczne,
diamenty szklarskie jako części narzędzi ręcznych, gniazdowe dłuta
do otworów stosowane w przysiekach, dłuta kamieniarskie, dłuta
żłobkowe wklęsłe, dłuta żłobkowe jako części narzędzi, dziadki
do orzechów, dziurkacze jako narzędzia, dziurkacze numerujące,
dźwignie, etui na brzytwy, frezy jako narzędzia, futerały na brzytwy,
zestawy do golenia, grabie jako narzędzia, grabie piaskowniki, grace,
motyczki jako narzędzia ręczne, ubijaki do gruntu jako narzędzia brukarskie, grzebienie, zgrzebła jako narzędzia ręczne, gwintownice
jako narzędzia, gwintownice ramkowe pierścieniowe, przedłużacze
do korb do gwintowników, gwintowniki jako narzędzia, harpuny, harpuny do łowienia ryb, pilniki igłowe, imadła, krajaki do jaj nieelektryczne, kadzie odlewnicze jako narzędzia ręczne, kamienie szlifierskie, kastety, kielnie, packi metalowe, klucze jako narzędzia, kopaczki
ręczne jako narzędzia, koparki do rowów jako narzędzia, kopyta
szewskie jako narzędzia, kosiarki ogrodowe ręczne jako narzędzia,
kosiarki ręczne jako narzędzia, kosy, pierścienie do kos, krajarki do jaj
nieelektryczne, krajarki do jarzyn, krajarki do sera nieelektryczne,
przybory ręczne do kręcenie włosów, kurki jako narzędzia ręczne, lewarki uruchamiane ręcznie, łapki do wyciągania gwoździ jako narzędzia, łomy, drągi żelazne, łopatki ogrodnicze, łopaty jako narzędzia,
łyżki, maczety, maczugi, pałki, zestawy do manicure, elektryczne zestawy do manicure, marszpikle, rożki szkutnicze, pistolety ręczne
do wytłaczania masy uszczelniającej, maszynki do golenia elektryczne lub nieelektryczne, maszynki do strzyżenia włosów elektryczne
i nieelektryczne, miechy do kuźni jako narzędzia, miecze, młotki jako
narzędzia, młotki do groszkowania jako perliki, młotki drewniane
jako przyrządy ręczne, młotki kamieniarskie, młotki kamienne, młotki murarskie, młotki nitownicze jako narzędzia, młoty kowalskie dwuręczne, motyki, moździerze do tłuczenia i ucierania, napinacze drutu
jako narzędzia ręczne, napinacze drutu i taśm metalowych jako narzędzia ręczne, pasy do narzędzi, uchwyty, oprawy, narzędzia do wyciągania gwoździ, narzędzia o napędzie ręcznym, narzędzia ręczne
do zdejmowania izolacji, nawlekacze do igieł, narzędzia do ręcznego
niszczenia chwastów, nitownice jako narzędzia ręczne, noże, noże
do czyszczenia, powierzchni ze zgorzeliny, noże do maszynek
do mięsa jako narzędzia, noże do obcinania kopyt jako narzędzia,
nieelektryczne noże do otwierania konserw, noże do otwierania
ostryg, noże do palet, noże do pizzy nieelektryczne, noże do warzyw,
noże kowalskie, noże myśliwskie, noże ogrodnicze do przycinania
roślin, noże szewskie jako narzędzia, wyroby nożownicze, nożyce,
nożyce obrzeżne, nożyce ogrodnicze, nożycowe przyrządy ręczne,
nożyczki, nożyki do okulizowania roślin, obcęgi, wycinarki do obręczy jako narzędzia, narzędzia ręczne do ogrodnictwa, oplatarki jako
narzędzia, oprawki, gniazda rozwiertaków, oprawki wiertarskie jako
narzędzia, osełki, oprawki do osełek, osełki do ostrzenia kos, oskardy,
kilofy, ostrza jako przyrządy do ostrzenia, ostrza jako broń, ostrza
jako narzędzia, ostrza jako noże do strugów, ostrza nożyc, ostrzarki
ręczne, osełki do ostrzenia, paski do ostrzenia, przyrządy do ostrzenia, tarcze do ręcznego ostrzenia, ośniki, otwieracze do puszek nieelektryczne, owadobójcze odparowalniki jako narzędzia, ręczne narzędzia do zbierania owoców, paleniskowe miechy do kuźni jako
narzędzia, pałki, pałki policyjne, aparatura do niszczenia pasożytów
roślin, gilotynki do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, pilniki
do paznokci, polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, zestawy do pedicure, perforatory jako narzędzia, pęsety, szczypce
do depilacji, pęsety, szczypce do wycinania skórek, piaskowniki jako
grabie, pilniki jako narzędzia, pilniki do paznokci elektryczne, pilniki
płytkowe do paznokci, pilśniarki jako narzędzia, piły jako narzędzia,
piły kabłąkowe obudowy do pił ręcznych, oprawy pił ręcznych, piły
wyrzynarki, pincety, pistolety jako narzędzia ręczne, pistolety ręczne
do wytłaczania masy uszczelniającej, noże do pizzy nieelektryczne,
pochwy do szabli, pogrzebacze, ożogi pokrętki, pompki ręczne, prostownice do włosów, przebijaki gwoździowe, przebijaki jako narzędzia, przebijaki jako narzędzia ręczne, przecinacze, przecinaki jako
narzędzia, przecinaki jako narzędzia dłuta, przedłużacze do korb
do gwintowników, aparaty do przekłuwania uszu, przycinacze
do drzew, przycinarki do rur jako narzędzia, przyrządy do cięcia,
przyrządy do ogłuszania bydła, przyrządy do znakowania bydła,
przyrządy do znakowania żywego inwentarza, punktaki jako narzędzia ręczne, rębaki jako noże, ręczne pompki, rolnicze narzędzia
ręczne, rozdrabniacze do jarzyn, rozpylacze do środków owadobójczych jako narzędzia, ręczne rozpylacze do środków owadobójczych,
rozwiertaki przyrządy do cięcia rur, harpuny do rybołówstwa, rylce
rytownicze, sapy, małe kosy, scyzoryki, sekatory, krajarki do sera nie-
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elektryczne, siekiery, otworowe siekiery wpustowe, sierpaki, sierpy,
paski ze skóry do ostrzenia brzytew, narzędzia do skórowania zwierząt, przybory i urządzenia do skórowania zwierząt rzeźnych, skóry
do ostrzenia, skrobaczki do czyszczenia dna łodzi jako narzędzia,
skrobaki jako narzędzia, skrzynki uciosowe jako narzędzia, sztućce
srebrne platerowane, stal narzędziowa, stal ostrzowa, stemple jako
narzędzia, sztućce stołowe: noże, widelce i łyżki, strugi, noże, żelazka
do strugi, strugi kątniki, maszynki do strzyżenie brody, ręczne przyrządy do strzyżenia zwierząt, szable, pochwy na szable, narzędzia
ręczne do szczepienia drzew, szczepaki, szczypce, kleszcze, szczypce
do cukru, szczypce do skracania knotów jako nożyczki, szczypce
okrągłe do zawijania, szczypce płaskie, diamenty szklarskie jako części narzędzi ręcznych, szlifowanie, przyrządy do ścierania ręcznego,
szmergiel jako tarcze ścierne szlifierskie, szpachle, łopatki jako narzędzia ręczne, szpadle jako narzędzia, szpryce do rozpylania środków
owadobójczych, srebrne sztućce stołowe, noże, widelce i łyżki, sztylety, szufelki do monet, szydła, rozpylacze do środków owadobójczych jako narzędzia, śrubokręty, świdry, świdry jako narzędzia, świdry ciesielskie, świdry ręczne do drewna, tarcze szlifierskie, ręczne
toczaki, tarniki, tarki jako narzędzia ręczne, tasaki do siekania mięsa
ręcznego, taśmy do przeciągania przewodów elektrycznych jako narzędzia ręczne, urządzenie do tatuowania, tłuczki do tłuczenia, toczaki, kamienie do ostrzenia jako narzędzia, toporki, siekierki, toporki
do lodu, czekany topory ciesielskie jako narzędzia, topory rzeźnicze,
ubijaki jako narzędzia, ubijaki do gruntu jako narzędzia, przybory
i urządzenia do uboju zwierząt rzeźnych do uruchamiania ręcznego,
dłutka do uszczelniania, aparaty do przekłuwania uszu, tasaki do warzywa, węgielnice jako narzędzia, widelce ręczne widełki do pielenia,
widły, wiertarki piersiowe, świdry korbowe, wiertła, wiertła jako części narzędzi, wiertła jako narzędzia, wiertła ręczne jako narzędzia,
wybijaki, trzpienie, narzędzia do wyciągania gwoździ, ręczne wyciągarki przewodów, wycinarki jako narzędzia, wydłużarki jako narzędzia, narzędzia do wytłaczania, żelazka do wytłaczania wzorów, wytłaczarki, gofrownice jako narzędzia, zaciski ciesielskie i bednarskie,
zalotki, zapadki jako narzędzia, żelazka, narzędzia ręczne nieelektryczne, żelazka do karbowania, gofrowania, żelazka do marszczenia,
żelazka do szkliwienia, glazurowania, żelazka profilowe, formierskie
żyletki,, 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne,
fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku
lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery,
programy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, Aerometry,
akceleratory cząstek, aktynometry, akumulatory elektryczne, akumulatory elektryczne do pojazdów, sygnalizatory akustyczne, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe,
alidady jako części składowe przyrządów optycznych, alkoholomierze, amperomierze, analizatory powietrza, anemometry, anody, anteny, antykatody, aparatura i przyrządy dla chemii, aparaty kinematograficzne, aparaty fotograficzne, aparaty rentgenowskie
nie do celów medycznych, apertometry optyczne, urządzenia i przyrządy astronomiczne, audiowizualne, urządzenia dydaktyczne, automaty biletowe, automatyczne sekretarki, automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, automatyczne wyłączniki
czasowe, automaty muzyczne uruchamiane monetą, szafy grające,
balony meteorologiczne, bankomaty, barometry, baterie celki, baterie anodowe, baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie
elektryczne do pojazdów, baterie galwaniczne, baterie słoneczne,
baterie wysokonapięciowe, betatrony, bezpieczniki, biurowe urządzenia do dziurkowania kart, błyskowe żarówki do lamp fotograficznych, boje do oznakowania torów wodnych, boje sygnalizacyjne,
boje znakowe do oznakowania torów wodnych, bransoletki do identyfikacji i kodowania, bransoletki magnetyczne, brzęczyki, busole,
buty chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
celki akumulatorowe, celowniki fotograficzne, cewki dławikowe impedancje, cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, karkasy
na cewki elektryczne, chipy z układem scalonym, chipy z kodem
DNA, chromatografy do celów laboratoryjnych, chronografy jako
aparaty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie, ciemnie fotograficzne, ciężarki do pionów, sygnalizatory automatyczne spadku ciśnienia
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w oponach pojazdów, cyklotrony, klepsydry jako czasomierze do gotowania jajek, częstotliwościomierze, czujniki, czujniki ciśnienia,
czujniki mikrometryczne, czujniki poziomu benzyny, czujniki poziomu paliwa, czujniki znaczników w zakresie stolarstwa, czytniki jako
sprzęt przetwarzania danych, czytniki kodów kreskowych, czytniki
znaków optycznych, dalekopisy, dalmierze, odległościomierze
do mierzenia odległości, densymetry, densytometry, aparatura
do destylacji służąca do celów naukowych, LED jako diody świecące,
urządzenia elektryczne do dozorowania, urządzenia do dozowania,
dozymetry, urządzenia sygnalizacyjne do drogowych świateł sygnalizacyjnych, drukarki komputerowe, drut miedziany izolowany, bezpieczniki jako drut topikowy, druty jako przewody elektryczne, druty
jako przewody telefoniczne, druty jako przewody telegraficzne, bezpieczniki topikowe jako druty ze stopów metali, aparatura do dyfrakcja, mikroskopia, dyktafony, dynamometry jako siłomierze, dyski
do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe do audio-wideo,
dyski kompaktowe CD – ROM-y, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dystrybutory dysków komputerowych, dysze
wylotowe do węży pożarniczych, urządzenia ostrzegające dźwiękiem, dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki do ściągnięcia do telefonu komórkowego, dzwonki sygnalizacyjne, urządzenia do transmisji dźwięku, dźwignie wag przesuwnikowych, dźwigniowe wagi
przesuwnikowe, ekrany do fotografii, ekrany fluoryzujące, ekrany
projekcyjne, ekrany radiologiczne do celów przemysłowych, elektrolizery, ekranopisy jako elektroniczne pióra świetlne, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia kontrolno –
sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, rzutniki, ergometry,
etui na okulary, etui na pince-nez, etykietki na towarach elektroniczne, falomierze, wykrywacze do wykrywania fałszywych monet, filmy
naświetlone, filmy animowane rysunkowe, urządzenia do montażu
filmów kinematograficznych, filmy kinematograficzne naświetlone,
filmy rysunkowe animowane, filtry fotograficzne, filtry do masek
do oddychania, filtry promieni ultrafioletowych do fotografiki, urządzenia i przyrządy do fotografii, suszarki do klisz fotograficznych, fotokopiarki, fotometry, urządzenia do kontroli frankowania, futerały
na przyrządy i aparaturę fotograficzną, detektory, galwanometry,
gaśnice, gazometry jako urządzenia pomiarowe, geodezyjne taśmy
miernicze, gęstościomierze, głośniki, gniazdka, wtyczki i inne kontakty jako złącza elektryczne, gogle do uprawiania sportu, gramofony, grodzie akumulatorów elektrycznych, gwizdki alarmowe ostrzegawcze, gwizdki do przywoływania psów, gwizdki sygnalizacyjne,
hełmy żołnierskie, hologramy, igły gramofonowe, urządzenia do wymiany igły gramofonowej, indentyfikacyjne bransoletki magnetyczne kodowane, induktory elektryczne, inkubatory dla kultur bakteryjnych, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego
sterowania procesami przemysłowymi, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, interfejsy komputerowe informatyczne, iskrochrony,
kaski jeździeckie, kable elektryczne, kable koncentryczne, światłowody jako kable optyczne, kable rozruchowe do silników, kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, karkasy dla
cewek elektrycznych, karty magnetyczne zakodowane magnetycznie, karty magnetyczne zakodowane, karty z układem scalonym lub
mikroprocesorem, kasety wideo, kasety wideo z grami, kaski jeździeckie, kaski ochronne, kaski ochronne dla uprawiania sportu, kasy
rejestrujące, katody, kątomierze jako przyrządy pomiarowe, klawiatury komputerowe, klepsydry jako czasomierze, koce strażackie, kodery magnetyczne, kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kolektory elektryczne, koła ratunkowe, kombinezony dla
nurków, kombinezony ochronne dla lotników, komory dekompresyjne, kompaktowe dyski do audio-wideo, kompaktowe dyski do CD-ROM-ów, komparatory, kompasy jako przyrządy pomiarowe, kompasy okrętowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery,
drukarki do komputerów, komputery przenośne, podręczne komputery przenośne, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, aparatura
elektryczna do komutacji, komutatory, kondensatory, kondensatory
elektryczne, kondensatory optyczne, przyrządy do kosmografii,
miarki do krawiectwa, krokomierze, pedometry, kuwety fotograficzne, kwasomierze, areometry, kwasomierze do akumulatorów, odzież
przeznaczona do użycia w laboratoriach, wagi laboratoryjne, laktodensymetry, laktometry jako mlekomierze, lampy błyskowe do fotografii, lampy ciemniowe do fotografiki, lampy elektronowe, lampy
elektronowe próżniowe, radio, lampy katodowe, lampy optyczne,
lampy rentgenowskie nie do celów medycznych, rurowe lampy wyładowcze elektryczne inne niż do oświetlenia, lampy wyładowcze
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elektryczne inne niż do oświetlenia, lasery nie do celów medycznych,
latarnie magiczne jako aparaty projekcyjne, latarnie optyczne, latarnie sygnalizacyjne, lepkościomierze, liczniki, liczniki gęstości osnowy, liczniki obrotów, liczydła, linijki jako przyrządy miernicze, linki
do pionów, liny do sond, logi jako instrumenty pomiarowe, lornetki,
kombinezony ochronne dla lotników, lunety celownicze do broni
palnej, lupy optyczne, lusterka optyczne, lustra do kontroli pracy,
łańcuszki do okularów, łączniki elektryczne, magnesy, magnesy dekoracyjne, magnetofony taśmowe, magnetowidy, magnetyczne karty identyfikujące, magnetyczne nośniki danych, manekiny do symulacji zderzeń, manekiny reanimacyjne jako przyrządy dydaktyczne,
manometry, maski do nurkowania, maski do oddychania inne niż
do sztucznego oddychania, maski ochronne, maszty do anten bezprzewodowych, maszyny sumujące, materiały na przewody instalacji
elektrycznych, meble laboratoryjne, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych
żetonami, mechanizmy na monety lub żetony do włączania telewizorów, megafony, membrany akustyczne, membrany do aparatury naukowej, miarki jako przyrządy miernicze, miarki ciesielskie, miary,
mierniki przyrządy pomiarowe, mierniki czasu naświetlania jako
światłomierze, migacze jako światła sygnalizacyjne, migawki, wyzwalacze fotograficzne, migawki fotograficzne, mikrofony, mikrometry, mikroprocesory, mikroskopy, mikrotomy, modemy, hardware
komputerowe do monitorów, programy komputerowe do monitorów, monitory ekranowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, myszy informatyczne, nadajniki telekomunikacyjne, nadajniki sygnałów elektronicznych, naklejki termoczułe, nie do użytku
medycznego, nakolanniki dla robotników, napędy dyskowe informatyczne, napędy dysków do komputera, neony reklamowe, nici identyfikacyjne do przewodów elektrycznych, niwelatory, niwelatory
jako poziomnice, przyrządy do ustalania linii poziomej, noniusze,
nośniki do rejestracji dźwięku, magnetyczne nośniki informacji,
optyczne nośniki informacji, nośniki płyt ciemniowych fotograficznych, notesy elektroniczne, maski do nurkowania, obciążenia
do urządzeń świetlnych, obciążniki do sond, obiektywy jako soczewki optyczne, obiektywy jako soczewki do astrofotografii, obwody
drukowane, ochraniacze przed udarem napięciowym, ochraniacze
zębów, maski ochronne, ociekacze do suszenia prac fotograficznych
jako suszarki, odbiorniki do audio i wideo, suszarki do odbitek fotograficznych, urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych,
odgromniki, przyrządy do pomiaru odległości, odtwarzacze kaset,
odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych, odważniki, odzież azbestowa do ochrony przed ogniem, odzież chroniąca
przed ogniem, odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach,
odzież chroniąca przed ogniem, przełączniki ogniw elektrycznych,
ogniwa fotoelektryczne, ogniwa galwaniczne, ograniczniki elektryczności, ogrodzenia zelektryfikowane, oktanty, okulary, łańcuszki
do okularów, okulary optyczne, okulary przeciwoślepieniowe, okulary
przeciwsłoneczne, omomierze jako omometry, oporniki elektryczne
jako rezystory, oprawki do okularów, oprawki do pince-nez, oprogramowanie do gier komputerowych, oprogramowanie komputerowe
nagrane, optyczne nośniki danych, optyczne włókna przewodzące
promienie świetlne jako światłowody, oscylografy, osłony azbestowe
dla strażaków, azbestowe osłony dla strażaków, osłony końcówek
wyjść elektrycznych, osłony obiektywów optycznych, osłony przeciwodblaskowe, osłony zabezpieczające twarze robotników, osobiste urządzenia stereofoniczne, baterie do oświetlenia, ozonizatory,
ozonatory, pachołki drogowe, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, parkometry, pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, pasy ratunkowe,
peryskopy, piece do doświadczeń laboratoryjnych, pierścienie kalibrujące, łańcuszki do pince-nez, sznureczki do pince-nez, pince-nez
jako binokle, piorunochrony, pipety, pirometry, plandeki ratownicze,
planimetry, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego,
pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, plotery,
płytki dla układów scalonych, pojemniki na płytki mikroskopowe,
płytki z obwodami drukowanymi, płyty do akumulatorów elektrycznych, płyty fonograficzne, pochylniki jako eklimetry, pochyłomierze,
podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki
do użytku z komputerem, pojemniczki na szkła kontaktowe, pojemniki na płytki mikroskopowe, pokrowce na laptopy, polarymetry, pomiarowe naczynia szklane, naczynia szklane do pomiaru, pompy
strażackie, powłoki jako osłony kabli elektrycznych, powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych, poziomnice, poziomnice rtęcio-
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we, wskaźniki poziomu wody, półprzewodniki, prędkościomierze
do pojazdów, probówki, procesory jako centralne jednostki przetwarzania, programy komputerowe jako software ładowalny, programy
komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe nagrane,
urządzenia zabezpieczające przed promieniowaniem nie do celów
medycznych, prostowniki, prostowniki prądu, przyrządy i urządzenia
do prób materiałowych, próżniomierze, pryzmaty jako optyka, przeglądarki jaj, przekaźniki elektryczne, przełączniki elektryczne, przemienniki, inwertory jako elektryczność, przenośne odtwarzacze mediów, przenośny radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy, przetwornice
elektryczne, przewodniki elektryczne, przewody akustyczne, przewody elektryczne, przewody magnetyczne, aparatura kadrująca
do przezrocza, przezrocza fotograficzne, ramki do przezroczy fotograficznych, przyciski do dzwonków, przyrządy do pomiarów geodezyjnych, przyrządy do rejestrowania odległości, przyrządy do wyznaczania
azymutu,
przyrządy
matematyczne,
przyrządy
meteorologiczne, przyrządy nawigacyjne, przyrządy niwelacyjne,
przyrządy obserwacyjne, przyrządy pomiarowe, przysłony do fotografii, publikacje elektroniczne jako moduły ładowalne, pulpity rozdzielcze elektryczne, puszki przełącznikowe elektryczne, radary, radia jako odbiorniki radiowe, radia samochodowe, radio pagery,
ramiona gramofonowe, ramki cyfrowe do zdjęć, ramki do przezroczy, rastry do fotograwiury, reduktory elektryczne, refraktometry,
refraktory, regulatory napięcia do pojazdów, regulatory prędkości
do gramofonów, regulatory świateł scenicznych, rejestratory przebytej drogi w kilometrach dla pojazdów, rejestratory przebytej drogi
w milach dla pojazdów, reostaty, respiratory do filtrowania powietrza, respiratory inne niż do sztucznego oddychania, retorty, rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, rękawice dla nurków,
rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów
przemysłowych, rękawice do ochrony przed wypadkami, rękaw lotniskowy do wskazywania kierunku wiatru, różdżki dla różdżkarzy,
rurki kapilarne, rurki Pitota, rzutniki do slajdów, sacharymetry, satelity do celów naukowych, sekstansy, sferometry, siarkometry, siatki
bezpieczeństwa, siatki ratunkowe, siatki zabezpieczające przed wypadkami, skanery informatyczne, skarpetki podgrzewane elektrycznie, przyrządy do mierzenia grubości skóry, przybory do pomiaru
grubości skór wyprawionych, skrzynki akumulatorowe, skrzynki
do przyłączy elektrycznych, skrzynki na baterie, skrzynki rozdzielcze
elektryczne, słuchawki na uszy, słuchawki telefoniczne, zestawy soczewek, wzierników, okularów, soczewki korekcyjne optyczne, soczewki optyczne, solomierze, sonary jako hydrolokatory, maszyny
i urządzenia do sondowania, sondy radarowe lub ultradźwiękowe,
sondy do celów naukowo-badawczych, spektrografy, spektroskopy,
sprawdziany do pomiarów gwintów, sprzęgacze jako urządzenia
przetwarzające dane, sprzęgacze akustyczne, sprzęt do gaszenia
ognia, sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, stacje taśm
magnetycznych dla komputerów, statki pożarnicze, statywy do aparatów fotograficznych, stereoskopy, instalacje elektryczne do sterowania zdalnego procesami przemysłowymi, stojaki do retort, stoliki
miernicze jako przyrządy geodezyjne, osłony azbestowe dla strażaków, stroboskopy, styki elektryczne, suszarki klisz fotograficznych,
suwaki logarytmiczne, suwmiarki, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, sygnały mgłowe niewybuchowe, symulatory do sterowania
i kontroli pojazdów, syreny, szafki na głośniki, szafy grające, szafy
rozdzielcze elektryczne, szalki Petriego, szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła optyczne, szkło optyczne, szkła pokryte powłoką przewodzącą elektryczność, sznureczki do okularów,
szpule fotograficzne, szyldy, znaki mechaniczne, szyldy, znaki świecące, ściemniacze światła jako regulatory elektryczne, śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, światła błyskowe jako sygnały świetlne, tablice ogłoszeń elektroniczne, tablice połączeń,
tablice rozdzielcze elektryczne, tablice sterownicze elektryczne, tablice sygnalizacyjne świetlne lub mechaniczne, tace laboratoryjne,
tachometry, taksometry, taktomierze jako metronomy, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, taśmy do czyszczenia głowic do nagrywania, taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, przyrządy rozmagnesowujące
do taśmy magnetycznej, taśmy magnetyczne, stacje dla komputerów, taśmy wideo, słuchawki telefoniczne, telefoniczne urządzenia
nadawcze, telefony przenośne, aparaty telegraficzne, telekopiarki,
teleskopy, teodolity, termometry nie do celów medycznych, termostaty, termostaty do pojazdów, torby do laptopów, totalizatory,
transformatory elektryczne, transformatory podnoszące napięcie,
translatory elektroniczne kieszonkowe, transpondery, tranzystory
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elektroniczne, tratwy ratunkowe, triody napięciowe, trójkąty ostrzegające o niesprawnym samochodzie, trójnogi do aparatów fotograficznych, trzepaczki strażackie, tuby do głośników, tuby głosowe, tuleje złączowe do kabli elektrycznych, tworniki elektryczne, tyczki,
łaty jako przyrządy pomiarowe, tygle laboratoryjne, tygle probiercze
do kupelacji laboratoryjnej, ubiory chroniące przed ogniem, uchwyty do telefonów komórkowych, układy scalone, uryno metry, urządzenia antyinterferencyjne elektryczne, urządzenia diagnostyczne-nie do celów medycznych, urządzenia do analizy gazu, urządzenia
do analizy inne niż do celów medycznych, urządzenia do analizy
żywności, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów,
urządzenia do cięcia filmów, urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia do czyszczenia płyt gramofonowych, urządzenia do destylacji do badań laboratoryjnych, urządzenia do fakturowania, urządzenia do fermentacji jako urządzenia laboratoryjne,
urządzenia do fotokopiowania, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do głosowania, urządzenia do katodowania używane przy
zabezpieczaniu przed korozją, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia do kontroli stemplowania korespondencji pocztowej, urządzenia do liczenia i sortowania pieniędzy, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, urządzenia do montażu
filmów kinematograficznych, urządzenia do nabłyszczania odbitek
fotograficznych, urządzenia do namierzania dźwięku jako sonometry, urządzenia do nauczania, urządzenia do nawigacji satelitarnej,
urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, urządzenia
do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, urządzenia
do oddychania pod wodą, urządzenia do odtwarzania dźwięku,
urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do pomiaru prędkości fotografiki, urządzenia
do powiększania fotografii, urządzenia do przelewania, przepompowania tlenu, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do rejestrowania przebiegu zjawisk
czasowych, urządzenia do rozmagnesowywania taśm magnetycznych, urządzenia do rysowania wykrojów krawieckich, urządzenia
do stereoskopii, urządzenia do sterowania i kontroli bojlerów, urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, urządzenia do sygnalizacji morskiej, urządzenia do ważenia, urządzenia do wyważania,
urządzenia do zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym,
urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia elektrodynamiczne
do zdalnego sterowania, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, urządzenia elektryczne
do zdalnego zapłonu, urządzenia GPS, urządzenia heliograficzne,
urządzenia i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich
nie do celów medycznych, urządzenia i przyrządy do ważenia, urządzenia i przyrządy do żeglugi morskiej, urządzenia i przyrządy geodezyjne, urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia jonizujące nie do powietrza i wody,
urządzenia kadrujące do przezroczy, urządzenia nawigacyjne dla
pojazdów, komputery pokładowe, urządzenia podpowiadające dla
prezenterów telewizyjnych, sufler telewizyjny, prompter, urządzenia
pomiarowe, urządzenia projekcyjne, urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, urządzenia wysokiej częstotliwości, urządzenia zabezpieczające
przed promieniowaniem nie do celów medycznych, urządzenia zawierające wizjery optyczne, wagi, wagi do listów, wagi laboratoryjne,
wagi pomostowe, walizeczki z przyborami do autopsji do badań mikroskopowych, wariometry, węże gaśnicze, węże gaśnicze, wideofony, wilgotnościomierze, wirówki laboratoryjne, wizjery do drzwi jako
judasze, woltomierze, wozy strażackie, wskaźniki ciśnienia, rejestratory ciśnienia, wskaźniki ciśnienia w zaworach, wskaźniki elektroniczne emitujące światło, wskaźniki ilości, wskaźniki nachylenia, spadku,
wskaźniki poziomu wody, wskaźniki prędkości, wskaźniki strat elektrycznych, wskaźniki temperatury, wtyczki, gniazdka i inne kontakty
jako złącza elektryczne, wyjścia bezpieczeństwa, wykrywacze jako
detektory, wykrywacze dymu, wykrywacze przedmiotów metalowych stosowane w przemyśle lub wojsku, wyłączniki samoczynne,
wyłączniki zdalnie sterowane, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu, w celu zapobiegania wypadków drogowych, wyroby optyczne,
wysokościomierze, wyzwalacze migawek fotograficznych, wzmacniacze, wzmacniacze lampowe, wzorniki jako przyrządy pomiarowe,
zaciski do nosa dla nurków i pływaków, zaciski przewodów elektrycznych, zamki elektryczne, zatyczki do uszu do nurkowania, zawory
elektromagnetyczne, przełączniki, zawory elektromagnetyczne,
przełączniki elektromagnetyczne, aparatura elektrodynamiczna
do zdalnego sterowania sygnałami, aparatura elektrodynamiczna
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do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, zdjęcia rentgenowskie filmy do naświetlania, zdjęcia rentgenowskie inne niż do celów medycznych, zegary kontrolne jako czasomierze rejestrujące,
zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów punktowych,
zespoły nadawcze telekomunikacyjne, zestawy głośnomówiące
do telefonów, złącza elektryczne, złącza do przewodów elektrycznych, złączki elektryczne, znaki drogowe świecące lub mechaniczne,
znaki nawigacyjne świetlne,, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji,
zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, stelaże do abażurów,
oświetlenie acetylenowe, palniki do acetylenu, wytwornice acetylenowe, palniki na alkohol, antyoślepieniowe urządzenia do samochodów, osprzęt do lamp, antyrozpryskowe dysze wylotowe, aparatura
destylacyjna, aparatura i instalacje chłodnicze, armatura do pieców,
autoklawy jako elektryczne garnki ciśnieniowe, lampy bakteriobójcze do oczyszczania powietrza, palniki bakteriobójcze, przyrządy
zabezpieczające bezpieczeństwo do urządzeń oraz instalacji wodnych i gazowych, bidety, bojlery, bojlery nie będące częściami maszyn, podgrzewacze elektryczne do butelek dla niemowląt, grzejniki
do centralnego ogrzewania, nawilżacze do grzejników centralnego
ogrzewania, chłodnice do cieczy, chłodnice do pieców, aparatura
i instalacje chłodnicze, aparatura i urządzenia chłodnicze, komory
chłodnicze, pojemniki chłodnicze, szafy chłodnicze, chłodnicze instalacje do tytoniu, chłodnicze lady, instalacje i urządzenia do chłodzenia, lampki elektryczne na choinki, chromatografy do celów przemysłowych, chłodnice do cieczy, ekuperatory ciepła, wymienniki
ciepła, nie będące częściami maszyn, zasobniki ciepła, czajniki elektryczne, czyste komory jako instalacje sanitarne, aparatura do destylacji, kolumny destylacyjne, aparatura do dezodoryzacji nie do użytku osobistego, aparatura do dezynfekcji, dmuchawy jako części
instalacji do nawiewu, świecące numery do domów, dozowniki środków odkażających w toaletach, dyfuzory nawadniające kropelkowe
jako urządzenia nawadniające, instalacje do dystrybucji wody, dywany ogrzewane elektrycznie, dźwigary do ładowania pieców, elektryczne ekspresy do kawy, grzejniki elektryczne, elektryczne lampy,
elementy grzejne, urządzenia do filtrowanie akwariów, filtry jako części instalacji domowych lub przemysłowych, filtry do kawy elektryczne, filtry do wody pitnej, filtry powietrza do klimatyzacji, fontanny,
formy do wypiekania ciasta elektryczne, formy do wypiekania wafli
elektryczne, frytownice elektryczne, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, bojlery gazowe, kondensatory gazowe, inne niż części maszyn, urządzenia do oczyszczania gazu,
zapalarki do gazu, zapalniczki do gazu, lampy gazowe, palniki gazowe, płuczki gazowe jako części instalacji gazowych, generatory acetylenowe, gofrownice elektryczne, urządzenia i instalacje do gotowania, lampy górnicze, grille, grill elektryczny jako wyposażenie
kuchenne, grzałki nurnikowe, grzejące płyty, grzejniczki kieszonkowe, grzejniki, zaślepki do grzejników, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, grzejniki do nóg, grzejniki elektryczne, hydranty, inhalatory, sauny, instalacje do obróbki moderatorów jądrowych
i paliwowych, instalacje do schładzania wody, instalacje klimatyzacyjne, instalacje oświetleniowe do statków powietrznych, instalacje
wodociągowe, reaktory jądrowe, urządzenia elektryczne do robienia
jogurtu, przenośne kabiny do łaźni tureckich, kabiny natryskowe, kaloryfery, kamienie wulkaniczne przeznaczone do pieczenia na rusztach, kanały kominowe, kanały kominowe do kotłów grzewczych,
elektryczne ekspresy do kawy, elektryczne filtry do kawy, urządzenia
do palenia kawy, instalacje do kąpieli, podgrzewacze do kąpieli, urządzenia do kąpieli, wanny do kąpieli nasiadowych, urządzenia do kąpieli w gorącym powietrzu, żarówki do kierunkowskazu w pojazdach, urządzenia do podgrzewania kleju, instalacje klimatyzacyjne,
urządzenia klimatyzacyjne, instalacje do klimatyzacji w pojazdach,
miski klozetowe do WC, koce podgrzewane elektrycznie nie do celów leczniczych, kolektory słoneczne, kolumny destylacyjne, kominki, kominki domowe, wyciągi kominowe, kanały dymowe do kominów, kominy płomieniowe stosowane w przemyśle naftowym, czyste
komory jako instalacje sanitarne, komory chłodnicze, kondensatory
gazów, inne niż części maszyn, kotły do pralni, kotły grzewcze, kanały
kominowe do kotłów grzewczych, rury do kotłów grzewczych, urządzenia zasilające do kotłów grzewczych, kotły parowe, inne niż części
maszyn, krany, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, sprzęt kuchenny
elektryczny, kuźnie przenośne, lampy laboratoryjne, palniki laboratoryjne, lady chłodnicze, lampiony, lampki elektryczne na choinkę,
abażury do lampy, klosze do lampy, obudowy do lampy, osłony
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do lampy, palniki do lampy, reflektory lampy, rury do lampy, szkła
do lampy, lampy bezpieczeństwa, lampy do aparatów projekcyjnych,
lampy do oświetlania akwarium, lampy do układania włosów, lampy
elektryczne, oprawki do lampy elektryczne, lampy gazowe, lampy
kierunkowskazów do samochodów, lampy laboratoryjne, lampy luminescencyjne rurowe do oświetlania, lampy łukowe, węgiel do lamp
łukowych, lampy olejowe, lampy oświetleniowe, lampy uliczne, lampy ultrafioletowe do celów innych niż lecznicze, lampy wyładowcze
elektryczne do oświetlenia, lampy wyładowcze elektryczne
do oświetlania, latarki, latarki kieszonkowe, latarki kieszonkowe elektryczne, latarnie oświetleniowe, lodówki, aparatura i urządzenia
do wytwarzania lodu, lampy luminescencyjne oświetleniowe, aparatura do ładowania pieców, dźwigary do ładowania pieców, kabiny
przenośne do łaźni tureckich, podgrzewacze do łóżka, włókna magnezowe jako oświetlenie, maszyny do robienia chleba, mikrofalowe
piece do celów przemysłowych, urządzenia do chłodzenia mleka,
instalacje do obróbki paliwa jako moderatory jądrowe, naczynia
wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, podgrzewacze narzędzi z żelaza, natryski, prysznice, kabiny natryskowe, urządzenia
do nawadniania w rolnictwie, nawilżacze do grzejników centralnego
ogrzewania, lampy nurkowe, nurnikowe grzałki, aparatura do oczyszczania gazu, aparatura do oczyszczania oleju, aparatura i urządzenia
do oczyszczania powietrza, urządzenia do oczyszczania ścieków, odmrażacze do pojazdów, urządzenia grzejne do odmrażania szyb
w pojazdach, odpowietrzacze nieautomatyczne do parowej instalacji grzewczej, instalacje do odsalania wody morskiej, ogrzewacze
stóp elektryczne lub nieelektryczne, ogrzewane elektrycznie dywany, kotły ogrzewanie, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe,
płynne lub gazowe, urządzenia elektryczne do ogrzewania, żarniki
elektryczne do ogrzewania, odpowietrzniki nieautomatyczne do instalacji ogrzewania parowego, instalacje do ogrzewania pojazdów,
instalacje do ogrzewania wodnego, urządzenia do oczyszczania oleju, lampy olejowe, urządzenia do opalania się, opiekacze do chleba,
oprawki do lamp elektrycznych, osprzęt do palników gazowych,
osprzęt do wanien, osuszacze, oszczędzacze paliwa, lampy oświetleniowe, urządzenia i instalacje do oświetlenia, urządzenia do oświetlenia pojazdów, oświetlenie sufitowe, żarówki oświetleniowe, aparaty do suszenia owoców, zdobne wodotryski, popielniki do paleniska,
ruszty do paleniska, wyposażenie do paleniska, oszczędzacze paliwa, palniki, palniki acetylenowe, palniki bakteriobójcze, palniki
do lamp, palniki gazowe, nakładki do palników gazowych, palniki
kuchenek, palniki laboratoryjne, palniki na alkohol, palniki naftowe,
palniki olejowe, palniki żarowe, instalacje do wytwarzania pary, zasobniki pary, parniki, parowniki, pasteryzatory, aparatura do suszenia paszy, armatura do pieców, dźwigary do ładowania pieców, urządzenia do załadunku pieców, zbiorniki chłodzące do pieców, piece
jako urządzenia grzewcze, piece dentystyczne, piece do spopielania,
piece inne niż do użytku laboratoryjnego, piece mikrofalowe do celów przemysłowych, piece słoneczne, piecyki do podgrzewania
wody, piekarniki, piekarniki inne niż do użytku laboratoryjnego, wyposażenie piekarników, piece piekarskie, pisuary jako armatura sanitarna, płuczki gazowe jako części instalacji gazowych, płuczki ustępowe, zbiorniki do płuczki ustępowe, płyty grzejące, płyty grzejne,
pochodnie, instalacje podgrzewaczy, podgrzewacze butelek dla niemowląt elektryczne, podgrzewacze do kąpieli, podgrzewacze łóżek,
podgrzewacze narzędzi z żelaza, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze talerzy, podgrzewacze wody, podgrzewacze wody jako aparatura, instalacje do automatycznego podlewania, poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, instalacje grzewcze w pojazdach,
instalacja klimatyzacyjna w pojazdach, odmrażacze do pojazdów,
przeciwoślepieniowe urządzenia do pojazdów jako osprzęt do lamp,
reflektory do pojazdów, światła do pojazdów, urządzenia grzejne
przeciw roszeniu, zamarzaniu szyb w pojazdach, urządzenia oświetleniowe w pojazdach, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach,
pojemniki chłodnicze, pojemniki na lód, instalacje do polimeryzacji,
pompy cieplne, popielniki do palenisk, automatyczne instalacje
do transportu popiołu, aparatura do dezodoryzacji powietrza, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, instalacje do filtrowania
powietrza, podgrzewacze powietrza, sterylizatory powietrza, urządzenia do chłodzenia powietrza, aparatura do kąpieli w powietrzu
gorącym, aparatura na powietrze gorące, urządzenia jonizujące
do oczyszczania powietrza lub wody, zawory regulujące poziom
w zbiornikach, kotły do pralni, prasowacze parowe, lampy do aparatów projekcyjnych, lampy na promienie ultrafioletowe inne niż
do celów leczniczych, urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów
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jako osprzęt do lamp, przewody jako części instalacji sanitarnych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, zawory mieszalnikowe do przewodów wodociągowych, wieże rafineryjne do destylacji, reaktory jądrowe, reflektory do lamp, reflektory
do pojazdów, reflektory samochodowe, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, regulacja wyciągów stosowana w ogrzewnictwie, rekuperatory ciepła, palniki na ropę naftową, światła do rowerów, rozpraszacze
światła, rozpylacze, rożna, kamienie wulkaniczne przeznaczone
do pieczenia na ruszcie rożna, pręty do rożna, rożen jako wyposażenie kuchenne, rury jako części instalacji sanitarnych, rury do lamp,
rury kotłowe centralnego ogrzewania, ruszty, ruszty paleniskowe,
ruszty piecowe, reflektory do samochodów, światła do samochodów, urządzenia antyoślepieniowe do samochodów jako osprzęt
do lamp, instalacje i aparatura sanitarna, instalacje do sauny, sedesy,
sedesy do WC, skrzynie na lód, aparaty do suszenia słodu, elektryczny sprzęt kuchenny, instalacja oświetleniowa do statków powietrznych, jednorazowe woreczki do sterylizacji, sterylizatory, sterylizatory powietrzne, grzejniki do stóp, elektryczne lub nieelektryczne,
ogrzewacze do stóp, elektryczne lub nieelektryczne, suszarki, suszarki do bielizny elektryczne, suszarki do włosów, suszarki łazienkowe
do rąk montowane przy umywalkach, aparatura do suszenia, urządzenia i instalacje do suszenia, aparatura do suszenia paszy, urządzenia do suszenia rąk przy umywalkach, szafy chłodnicze, wykładzina
pieców z szamota, szkła do lamp, szperacze, szuflady piecowe, szybkowary elektryczne, ciśnieniowe szybkowary elektryczne, instalacje
do oczyszczania wód ściekowych, dozowniki na środki dezynfekujące do toalet, światła do pojazdów, światła do samochodów, światła
rowerowe, rozpraszacz światła, świeczniki, żyrandole, podgrzewacze
talerzy, termofory, toalety, WC, tostery, instalacje chłodnicze do tytoniu, maszyny do suszenia tytoniu, urządzenia do ujęcia wody, lampy
do układania włosów, umywalki, urządzenia do chlorowania basenów, urządzenia do chłodzenia napojów, urządzenia do kąpieli, urządzenia do odwadniania odpadków spożywczych, urządzenia
do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych LED, urządzenia do palenia kawy, urządzenia do pieczenia chleba, urządzenia
do wanien z hydromasażem, urządzenia elektryczne do robienia jogurtu, urządzenia i instalacje do zmiękczania wody, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia zasilające
kotły grzewcze, płuczki ustępowe, ustępy przenośne, uszczelki
do kranów wodociągowych, aparatura i urządzenia do uzdatniania
wody, elektryczne formy do wypiekania wafli, wanny do nasiadówek,
wanny łazienkowe, wyposażenie wanny łazienkowe, wanny z wirowym ruchem wody, wyciągi wentylacji, wyciągi wentylacji do laboratoriów, aparatura do wentylacji jako klimatyzacja, instalacje do wentylacji pojazdów jako klimatyzacja, wentylacyjne wyciągi,
wentylatory, klimatyzacja, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, węgiel do lamp łukowych, wężownice jako części instalacji
destylacyjnych, grzewczych lub chłodniczych, wieże rafineryjne
do destylacji, urządzenia do tworzenia wirów w wodzie, suszarki
do włosy, włókna magnezowe jako oświetlenie, aparatura i urządzenia do uzdatniania wody, armatura regulacyjna i zabezpieczająca
do urządzeń wody, instalacje do dystrybucji wody, instalacje
do uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania w wodę, podgrzewacze wody, aparatura do podgrzewania wody, sterylizatory
do wody, urządzenia do filtrowania wody, urządzenia do ujęcia wody,
instalacje centralnego ogrzewania na wodę gorąca, instalacje do odsalania wody morskiej, filtry do wody pitnej, zbiorniki ciśnieniowe
wody pod ciśnieniem, wodociągowe instalacje, palniki wodorotlenowe, wodotryski ozdobne, woreczki jednorazowe przeznaczone
do sterylizacji, regulatory do wyciągów, zasuwy do wyciągów, wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne w laboratoriach, wymienniki ciepła, nie będące częściami maszyn, wyposażenie palenisk, wyposażenie piekarników, zamrażarki, zapalarki
do gazu, zapalniczki, zapalniczki do gazu, urządzenia ogrzewające
zapobiegające zaparowywaniu szyb w pojazdach, zasobniki ciepła,
zasobniki pary, zasuwy kominowe, zaślepki do grzejników, zawory
kanalizacyjne, zawory mieszalnikowe do przewodów wodociągowych, zawory regulujące poziom w zbiornikach, zawory termostatyczne jako części instalacji ogrzewniczych, zbiorniki ciśnieniowe
wody, zbiorniki do płuczek ustępowych, zlewozmywaki, elektryczne
żarniki do lamp, elektryczne żarniki do ogrzewania, palniki żarowe,
żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, żarówki elektryczne, żarówki oświetleniowe,, 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania
się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, aparaty, urządzenia i sprzęt dla
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aeronautyka, balony aerostatyczne, ambulanse jako karetki pogotowia, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, resory, sprężyny amortyzujące do samochodów, urządzenia antypoślizgowe do opon pojazdów, alarmy antywłamaniowe do pojazdów, urządzenia
antywłamaniowe do pojazdów, auta, autoalarmy, autobusy, autokary, bagażniki do pojazdów, bagażniki na narty do samochodów, siatki
bagażowe do pojazdów, wózki bagażowe, pojazdy, balony, balony
powietrzne, balony – sterowce, barki jako łodzie, betoniarki samochodowe, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, bieżniki
do bieżnikowania opon, bieżniki do pojazdów taśmy zrolowane,
bieżniki do pojazdów typu traktorowego, bieżniki do bieżnikowania
opon, błotniki, błotniki jako fartuchy, błotniki do rowerów, bosaki,
haki do łodzi, budki do wózków dziecięcych, bufety ruchome, bufory,
zderzaki do taboru kolejowego, pojazdy chłodnie, ciągniki, ciężarki
do wyważania kół pojazdów, mechanizmy wywrotkowe do skrzyń
ciężarówki, ciężarówki jako lory, czopy do osi pojazdów, łatki samoprzylepne kauczukowe do reperacji dętki, zestawy narzędzi do reperacji dętki, dętki do opon pneumatycznych, dętki do rowerów, drążki
skrętne do pojazdów, drezyny, drzwi do pojazdów, dulki, dulki kołkowe, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, dzwonki do rowerów, fartuchy błotników, fotele wyrzucane do samolotów, foteliki
bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, furgonetki, furgony pojazdów, hamulce do pojazdów, hamulce do rowerów, klocki, okładziny
hamulcowe do pojazdów, hamulcowe szczęki do pojazdów, iluminatory do statków, instalacje hydrauliczne do pojazdów, jachty, kadłuby
statków, karoserie samochodowe, łatki przylepne z kauczuku do naprawy dętek, kesony pojazdów, kierownice do rowerów, kierownice
pojazdów, pokrowce na kierownice samochodowe, kierunkowskazy
do pojazdów, kierunkowskazy do rowerów, klaksony do pojazdów,
klocki hamulcowe do pojazdów, knagi, zaciski żeglarskie, kolce
do opon, kolejki linowe, tabor kolejki linowej naziemnej, kolejki linowo-terenowe, kołnierze obręczy kół kolejowych, wózki zwrotne
do wagonów kolejowych, tabor kolejowy, napinacze szprych do kół,
koła do rowerów, koła pojazdów, ogumienie do kół pojazdów, piasty
kół pojazdów, szprychy kół pojazdów, kołnierze obręczy kół kolejowych, kołpaki, kominy do lokomotyw, kominy do statków, korbowody do pojazdów lądowych, inne niż części silników, korby rowerowe,
korki do zbiorników paliwa, gazu w pojazdach, pojazdy kosmiczne,
kosze przystosowane do pojazdów jednośladowych, kosze przystosowane do rowerów, kółka samonastawne do wózków pojazdów,
kuszetki w pojazdach, aparatura i urządzenia do transportu za pomocą liny, lokomobile, lokomotywy, lusterka wsteczne, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, łańcuchy przeciwpoślizgowe, łańcuchy rowerowe, łańcuchy sterownicze do pojazdów lądowych,
łodzie, bosaki, haki do łodzi, maszty do łodzi, śruby napędowe do łodzi, wiosła do łodzi, maski, klapy silników samochodowych, maski
do pojazdów, maski silników do pojazdów, maszty do łodzi, mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, motocykle, motorowery,
mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, wały napędowe
do pojazdów lądowych, napinacze do szprych do kół, wyciągi narciarskie, bagażniki na narty do samochodów, obręcze do piast kół,
obręcze kół do rowerów, obrzeża, obręcza kół kolejowych, obręcze
kół pojazdów, obudowy do elementów pojazdów lądowych, innych
niż silniki, odbijacze do statków, wozy, wózki odlewnicze, ogumienie
do kół rowerów, okładziny hamulcowe do samochodów, okładziny
szczęk hamulcowych do pojazdów, śruby okrętowe, kadłuby okrętów, omnibusy, bieżniki do bieżnikowania opon, kolce do opon, opony pełne do kół pojazdów, opony bezdętkowe do rowerów, opony
do pojazdów, opony ogumienia pneumatycznego, opony pneumatyczne, wentyle do opon pojazdów, środki antypoślizgowe do opon
samochodowych, osie pojazdów, czopy do osi pojazdów, ożebrowania statków, wręgi, ramy wręgowe, pasy bezpieczeństwa do siedzeń
w pojazdach, pedały do rowerów, piasty do rowerów, obręcze
do piast kół, piasty kół pojazdów, pochylnie dla statków, podnośniki
ścianki tylnej skrzyni ładunkowej jako części pojazdów lądowych,
podpórki do pojazdów jednośladowych, poduszki powietrzne jako
urządzenia bezpieczeństwa w samochodach, poduszkowce, podwozia pojazdów, podwozia samochodów, podwozia statków powietrznych, pogłębiarki, alarmy antywłamaniowe do pojazdów, bagażniki
do pojazdów, hamulce do pojazdów, kierunkowskazy pojazdów, koła
pojazdów, obręcze kół pojazdów, opony do kół pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, piasty kół pojazdów, podwozia
pojazdów, pokrowce na pojazdy, progi do pojazdów, przeciwoślepieniowe urządzenia do pojazdów, resory zawieszenia do pojazdów,
siedzenia do pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, szy-

Nr 9/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

by do pojazdów, tapicerka do pojazdów, wentyle do opon pojazdów,
wojskowe pojazdy transportowe, zderzaki do pojazdów, złącza
do przyczep do pojazdów, pojazdy-chłodnie, pojazdy do poruszania
się po ziemi, w powietrzu, po wodzie i po szynach, pojazdy elektryczne, korbowody do pojazdów lądowych inne niż części silników, silniki
do pojazdów lądowych, pojazdy powietrzne, pojazdy silnikowe, pojazdy śnieżne, pojazdy trzy lub czterokołowe, pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, pokrowce na kierownice samochodowe,
pokrowce na koła zapasowe, dopasowane pokrowce na pojazdy, pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce na zapasowe opony, pokrycia siodełek rowerów lub motocykli, pokrycia wózków dziecięcych, pokrycia wózków dziecięcych spacerowych, polewaczki
do pojazdów, pompki do rowerów, pompy powietrzne jako akcesoria
samochodowe, pontony, progi do pojazdów, promy, przeciwodblaskowe urządzenia do pojazdów, przeciwoślepieniowe urządzenia
do pojazdów, łańcuchy przeciwpoślizgowe, przeciwsłoneczne rolety,
osłony do samochodów, przeciwwłamaniowe urządzenia do pojazdów, przekładnie do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne
do pojazdów lądowych, przenośniki naziemne jako transportery,
przerzutki do rowerów, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, przewoźne silniki parowe, przyczepy do pojazdu,
zaczepy, haki do przyczep do pojazdów, przyczepy kempingowe
jako pojazd, przyczepy motocyklowe boczne, przyczepy samochodowe mieszkalne, przyczepy turystyczne mieszkalne, ramy do rowerów, resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, resory, sprężyny
zawieszenia do pojazdów, rowery, błotniki do rowerów, hamulce
do rowerów, kierownice rowerów, koła do rowerów, łańcuchy rowerów, obręcze do rowerów, opony bezdętkowe do rowerów, opony
do rowerów, pedały do rowerów, podpórki, nóżki do rowerów,
pompki do rowerów, ramy rowerów, silniki do rowerów, siodełka rowerów, szprychy do rowerów, rozprza żeglarskie, sakwy rowerowe,
samochody, amortyzatory do samochodów, łańcuchy do samochodów, nadwozia samochodów, opony do samochodów, podwozia samochodów, przykrywy, maski silnika do samochodów, rolety do samochodów, osłony przeciwsłoneczne, samochody kempingowe,
samochody osobowe, samoloty, sanie osobowe jako pojazd, sanki
nożne, siatki do rowerów, siedzenia do pojazdów, pokrowce na siedzenia w pojazdach, silniki do pojazdów lądowych, silniki do rowerów, silniki elektryczne do pojazdów lądowych, silniki napędowe
do pojazdów lądowych, silniki odrzutowe do pojazdów lądowych,
siodełka, pokrycia do rowerów lub motocykli, siodełka do rowerów,
siodełka rowerowe lub motocyklowe, skrętne drążki do pojazdów,
skrzynie biegów do pojazdów lądowych, skrzynie ładunkowe wywrotkowe do ciężarówek, skutery, spacerowe wózki dziecięce, spadochrony, spojlery do pojazdów, sportowe samochody, sprzęgi
do pojazdów lądowych, sprzęgła do pojazdów lądowych, statki, ożebrowanie do statków, wręgi, ramy wręgowe, urządzenia sterowe
do statków, statki kosmiczne, statki na poduszce powietrznej, statki
powietrzne, statki wodne, sterowce jako balony, sterujące urządzenia do statków, stery, stojaki do rowerów, sygnalizatory jazdy wstecz
do pojazdów, szalupy, szczęki hamulcowe do pojazdów, napinacze
do szprych do kół, szprychy do rowerów, szprychy kół pojazdów, szyby do pojazdów, wycieraczki do szyb pojazdów, szyby przednie pojazdów, ślizgacze, śruby napędowe, śruby napędowe do łodzi, śruby
okrętowe, taczki, taczki bagażowe, tapicerka samochodowa, tarcze
hamulcowe do pojazdów, traktory, wagony tramwajowe, urządzenia
i instalacje do transportów linowych, wózki trójkołowe transportowe, wózki trójkołowe, trycykle, turbiny do pojazdów lądowych,
uprzęże bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, urządzenia uwalniające do statków, wagoniki do instalacji transportu linowego, wagony-chłodnie, mechanizmy wywrotkowe dla wagonów i platform,
części wagonów i platform, wagony kolejowe, złącza do wagonów
kolejowych, wagony-platformy, wagony restauracyjne, wagony sypialne, wały napędowe do pojazdów lądowych, wentyle do opon
pojazdów, wiosła, wiosła do kajaków, wiosła krótkie, wiosła rufowe,
alarmy anty-włamaniowe do pojazdów, wodnopłaty, wodnosamoloty, hydroplany, wojskowe pojazdy transportowe, wolne koła do pojazdów lądowych, wozy, wózki, wozy odlewnicze, wózki bagażowe,
wózki bagażowe dwukołowe, wózki do golfa, wózki dziecięce głębokie, wózki dziecięce spacerowe, budki do wózków dziecięcych spacerowych, wózki inwalidzkie, koła do wózków kopalnianych, wózki
na zakupy, wózki podnośnikowe, wózki transportowe, wózki transportowe trójkołowe, wózki używane do sprzątania, wózki widłowe,
wózki wywrotki, wózki z bębnem do zwijania przewodów giętkich,
wózki zwrotne wagonów kolejowych, lusterka wsteczne, wyciągi
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krzesełkowe, wyciągi narciarskie, wycieraczki do szyb pojazdów, wycieraczki przednich świateł, ciężarki do wyważania kół pojazdów,
wywrotki, zagłówki do siedzeń samochodowych, zapalniczki samochodowe, amortyzatory zawieszenia w pojazdach,, resory zawieszenia, korki do zbiorników paliwa, gazu w pojazdach, pojazdy zdalnie
sterowane inne niż zabawki, zderzaki do pojazdów, zderzaki do taboru kolejowego, zderzaki samochodowe, złącza do pojazdów lądowych, złącza do przyczep do pojazdów, złącza do wagonów kolejowych, żurawiki łodziowe,, 13 broń palna, amunicja i pociski, materiały
wybuchowe, sztuczne ognie, acetylo-nitroceluloza, materiały wybuchowe z azotanów amonowe, amunicja, działa artylerii jako armaty,
materiały wybuchowe z azotanu amonowego, balistyczne pociski,
bawełna kolodionowa, bawełna strzelnicza, ognie bengalskie, futerały na broń, kurki do broni, tłumiki do broni, broń ochronna na bazie
gazu łzawiącego, broń osobista, broń palna, amunicja do broi palnych, celowniki do broni palnych, urządzenia do celowania w broni
palnej inne niż lunety celownicze, wyciory do broni palnych, zamki
do broni palnych, broń palna myśliwska, broń palna sportowa, broń
samobieżna, celownicze lusterka do karabinów i strzelb, celowniki
do broni palnej, celowniki do broni palnej inne niż lunetowe, czołgi
jako broń, czopy do broni ciężkiej, detonacyjne wtyczki, detonatory,
zapalniki, dynamit, działa, celowniki do działa inne niż lunetowe jako
artyleria, lufy działa, podstawy działa, proch strzelniczy do działa,
działa artyleryjskie jako armaty, działa harpunnicze jako broń, futerały na broń, broń ochronna na bazie gazu łzawiącego, gazy do osobistej obrony, granaty jako broń, strzelby harpunowe jako broń, kapiszony inne niż zabawki, karabiny, strzelby jako broń, lufy karabinów,
lusterka celownicze do karabinów, łoża karabinów, karabiny maszynowe, zapalniki, lonty, do materiałów wybuchowych stosowane
w kopalni, kurki strzelb, lawety artyleryjskie, lonty detonujące do materiałów wybuchowych, lonty do materiałów wybuchowych, lufy
dział, lufy karabinowe, celownicze lusterka do karabinów i strzelb,
przyrządy do ładowania naboi, ładownice, taśmy na naboje, łoża karabinów, karabiny maszynowe, materiały wybuchowe, lonty, zapalniki do materiałów wybuchowych, sygnały mgłowe wybuchowe, miny
jako materiały wybuchowe, moździerze jako broń palna, śrut ołowiany dla myślistwa, broń palna myśliwska, naboje, naboje, ładunki wybuchowe, ładownice do naboi, łuski do nabojów, przyrządy do ładowania naboi, naboje armatnie jako pociski, pasy naramienne do broni
także z nabojami, acetylo nitroceluloza, sznury spustowe do odpalania materiałów wybuchowych, ognie bengalskie, ognie sztuczne,
pasy na amunicję, pasy na amunicję do broni automatycznej, pasy
naramienne do broni również z nabojami, petardy, piroksylina, wyroby pirotechniczne, pistolety jako broń, pistolety pneumatyczne jako
broń, pociski jako broń, pociski balistyczne, podstawy dział, proch
strzelniczy, rakietnice, pociski rakietowe, rakiety sygnalizacyjne, rewolwery, rogi na proch, substancje samozapalne, spłonki błyskowe
inne niż zabawki, spłonki zapłonowe, broń palna sportowa, kurki
do strzelby, lusterka celownicze do strzelby, zabezpieczenia spustu
w strzelbach, bawełna strzelnicza, proch strzelniczy, rakiety sygnalizacyjne, sygnały mgłowe wybuchowe, śrut ołowiany dla myślistwa,
urządzenia do ładowania taśmy amunicyjnej, tłumiki do broni, torpedy, wtyczki detonacyjne, wyciory do broni palnej, wyrzutnie rakietowe, zabezpieczenia spustu w strzelbach, zamki do broni palnej, zapalniki, detonatory, zapalniki do materiałów wybuchowych, zapalniki
do materiałów wybuchowych stosowane w kopalniach, zapłon lontu
do materiałów wybuchowych, zawieszenia obrotowe ciężkich dział,,
14 Metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, agaty,
amulety jako biżuteria, bębenki do sprężynki naciągowej zegarmistrzostwo, biżuteria, biżuteria komórkowa, biżuteria ze szkła sztrasowego, imitacje drogich kamieni, bransoletki jako biżuteria, bransoletki do zegarków, breloczki jako biżuteria, breloczki do kluczy ozdobne,
broszki jako biżuteria, budziki, chronografy, zegarki, przyrządy chronometryczne, chronometry, zegary o dużej dokładności, chronoskopy, diamenty, drut z metali szlachetnych jako biżuteria, dzieła sztuki
z metali szlachetnych, emblematy z metali szlachetnych, etui na zegarki jako prezentacja, figurki, statuetki z metali szlachetnych, futerały do stosowania w zegarmistrzostwie, gagat nieprzetworzony lub
pół przetworzony, ozdoby z gagatu, iryd, kamienie półszlachetne,
kamienie szlachetne, kasetki na biżuterię jako szkatułki, kolczyki, koperty do zegarków, koraliki do robienia biżuterii, kotwiczki zegarmistrzowskie, spinki do krawatów, szpilki do krawatów, łańcuszki jako
biżuteria, łańcuszki do zegarków, spinki do mankietów, mechanizmy
do zegarków, mechanizmy do zegarów i zegarków, medale, medalio-
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ny jako biżuteria, metale szlachetne, nieprzetworzone lub pół przetworzone, żetony miedziane, monety, naszyjniki jako biżuteria, nici
ze srebra, nici ze srebra jako srebrny drut, nici ze złota jako biżuteria,
nici z metali szlachetnych jako biżuteria, obrączki jako biżuteria, obudowy, skrzynki do zegarów, ozdoby do obuwia z metali szlachetnych,
oliwin, kamień szlachetny, osm, szpilki ozdobne, ozdoby jako biżuteria, ozdoby do kapeluszy z metali szlachetnych, ozdoby do obuwia
z metali szlachetnych, ozdoby z bursztynu, ozdoby z gagatu, ozdoby
z kości słoniowej, pallad, paski do zegarków, perły jako biżuteria, perły z ambroidu, platyna jako metal, popiersia z metali szlachetnych,
posągi z metali szlachetnych, posążki z metali szlachetnych, pudełka
z metali szlachetnych, rod, ruten, zegary słoneczne, spinel, kamienie
szlachetne, spinki do krawatów, spinki do mankietów, sprężyny
do zegarków, srebro, nieprzetworzone lub kute, stopery, stopy metali szlachetnych, szkiełka do zegarków, biżuteria ze szkła sztrasowego,
imitacje drogich kamieni, szpilki jako biżuteria, szpilki do krawatów,
szpilki ozdobne, sztabki metali szlachetnych, imitacje drogich kamieni, tarcze zegarów i zegarków, wahadła zegarmistrzowskie, wskazówki zegarów i zegarków, zegarki, łańcuszki do zegarków, sprężynki
do zegarków, szkiełka do zegarków, zegarki na rękę, zegary, zegary
atomowe, zegary i zegarki elektryczne, zegary słoneczne, zegary sterujące, zegary wzorcowe, złoto nieprzetworzone lub kute, żetony
miedziane,, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, piasek
do akwariów, żwir do akwariów, akwaria jako elementy konstrukcyjne, alabaster, alabastrowe szkło, altany konstrukcje niemetalowe, asfalt, nawierzchnie asfaltowe, zaprawa azbestowa, cement azbestowy, balustrady, baraki, baseny kąpielowe konstrukcje niemetalowe,
drewno na bednarską klepkę, belki niemetalowe, belki policzkowe,
wangi części schodów niemetalowe, beton, szalunki do betonu niemetalowe, betonowe elementy budowlane, szkło bezodpryskowe,
bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa,
bitumy, boazeria niemetalowa, boazerie, bramki wejściowe kołowrotowe, niemetalowe, bramy niemetalowe, bruki odblaskowe, budki
telefoniczne niemetalowe, tektura budowlana asfaltowana, drewno
budowlane, konstrukcje budowlane niemetalowe, płyty budowlane
niemetalowe, szkło budowlane, budowlane materiały niemetalowe,
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, budynki niemetalowe przenośne, glina ceglarska, cegły,
cement, płyty cementowe, powłoki cementowe ognioodporne, chlewy niemetalowe, ramy niemetalowe dla cieplarni, przewody ciśnieniowe niemetalowe, brykiety z wytłoków z cukrowej trzciny jako materiał budowlany, pachołki do cumowania niemetalowe, pomosty
pływające do cumowania niemetalowe, krokwie dachowe, łupki dachowe, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki holenderskie,
esówki, holenderki, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje pokryć dachów, deski jako drewno budowlane, rury drenażowe
niemetalowe, drewniane deski podłogowe, drewniane forniry, drewniane półfabrykaty tarte, drewno budowlane, drewno częściowo obrobione, drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego,
drewno na profile, drewno obrobione, arkusze i pasy z tworzyw
sztucznych do znakowania drogi, materiały do budowy i pokryć drogi, materiały do pokryć nawierzchni drogi, materiały wiążące do naprawy drogi, nawierzchnie drogowe odblaskowe, niemetalowe bloki
drogowe, płyty drogowe niemetalowe, drzwi niemetalowe, futryny
drzwiowe niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, płyty
drzwiowe niemetalowe, dźwigary niemetalowe, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, figurki, posążki z kamienia, betonu lub marmuru, filc dla budownictwa, drewno na fornir, forniry, ganki niemetalowe do przybudówki, garncarska glina, geotekstylia, gips,
glina, glina ceglarska, glina garncarska, surowiec, granit, granulat
szklany do znakowania dróg, gretingi niemetalowe, grobowce, pomniki niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe do grobów lub nagrobków, groby niemetalowe, grzędy, profile niemetalowe do gzymsów, gzymsy niemetalowe, drzwi harmonijkowe niemetalowe, szkło
izolacyjne dla budownictwa, wyroby kamieniarskie, materiały wiążące do produkcji kamienia, kamienie żaroodporne, kamień, kamień
żużlowy, rury kamionkowe, kanały, dukty niemetalowe dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, karton budowlany, karton z miazgi drzewnej, kesony dla budownictwa podwodnego, kruszywo klinkier, kolejowe podkłady niemetalowe, obudowy kominków, deflektory kominowe niemetalowe, nasady kominowe niemetalowe,
przedłużacze kominowe niemetalowe, kominowe trzony niemetalowe, kominy niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla

Nr 9/2017

budownictwa, korek sprasowany, kostka brukowa drewniana, kratownice niemetalowe, kraty niemetalowe, kreda, surowiec, krokwie
dachowe, kryształ górski, krzemionka, ksylolit, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, kształtowniki niemetalowe, kurniki niemetalowe, kwarc, legary kolejowe niemetalowe, listwy niemetalowe,
skrzynki murowane na listy, piasek litograficzny srebrny, lodowiska
konstrukcje niemetalowe, łupek twardy, dachówka łupkowa, proszek
łupkowy, cement magnezjowy, malarskie komory natryskowe niemetalowe, margiel wapienny, marmur, maszty, słupy niemetalowe,
maszty niemetalowe dla linii elektroenergetycznych, materiały budowlane niemetalowe, moskitiery niemetalowe, mozaiki dla budownictwa, nadproża niemetalowe, nagrobki, nagrobki niemetalowe,
stele nagrobkowe niemetalowe, nawierzchnie odblaskowe, nawierzchnie tłuczniowe, oblicówki niemetalowe dla budownictwa,
obudowy niemetalowe grobów lub grobowców, bariery ochronne
drogowe niemetalowe, formy odlewnicze niemetalowe, słupy ogłoszeniowe niemetalowe, glina ogniotrwała, ogniotrwałe materiały
budowlane, niemetalowe, ogniotrwałe powłoki cementowe, ogrodzenia żeberkowane niemetalowe, ramy okienne niemetalowe, szkło
okienne dla budownictwa, okienne szkło, z wyjątkiem stosowanego
w pojazdach, okiennice niemetalowe, okładziny drewniane, okładziny niemetalowe dla budownictwa, okna niemetalowe, okna witrażowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa, oliwin dla budownictwa,
pak, cement do budowy paleniska, palisady niemetalowe, tablice
pamiątkowe niemetalowe, papa, parkiety, płytki parkiety, urządzenia
niemetalowe do parkowania rowerów, piasek, z wyjątkiem piasku
formierskiego, piaskowiec dla budownictwa, cement do budowy
pieców hutniczych, platformy podwodne niemetalowe, płoty, parkany niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty cementowe, płyty drogowe odblaskowe, płyty nagrobne niemetalowe, płyty
niemetalowe, pływackie baseny konstrukcje niemetalowe, pomosty
pływające do cumowania niemetalowe, podkłady kolejowe niemetalowe, podkłady niemetalowe, podłogi niemetalowe, podłogowe
płytki niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe, podpory niemetalowe, pokrycia dachowe niemetalowe zawierające ogniwa fotoelektryczne, pokrycia dachowe z gontów, pokrycia niemetalowe dla
budownictwa, pomniki niemetalowe, pływające pomosty niemetalowe do cumowania, pomosty prefabrykowane niemetalowe, popiersia z kamienia, betonu lub marmuru, porfir kamień, posągi z kamienia, betonu lub marmuru, posążki z kamienia, betonu lub
marmuru, powłoki materiały budowlane, prefabrykowane domy, zestawy do montażu niemetalowe, profile niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe do gzymsów, przewody ciśnieniowe niemetalowe, wanienki dla ptaków, konstrukcje niemetalowe, ptaszarnie
niemetalowe konstrukcje, platformy wyrzutni rakiet niemetalowe,
urządzenia parkingowe niemetalowe dla rowerów, spustowe rury
niemetalowe, sztywne rury, niemetalowe do budownictwa, rury drenażowe niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe, rusztowania
niemetalowe, dachowe rynny niemetalowe, stopnie schodów niemetalowych, schody niemetalowe, silosy niemetalowe, skały wapienne, sklejka, sklepienia grobów niemetalowe, okna skrzynkowe
niemetalowe, słupy cementowe, słupy niemetalowe, słupy niemetalowe dla linii elektroenergetycznych, słupy ogłoszeniowe niemetalowe, smoła, smoła powęglowa, taśmy smołowane dla budownictwa,
rury spustowe niemetalowe, stajnie niemetalowe, belki stropowe
niemetalowe, sufity niemetalowe, tablice sygnalizacyjne nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, szalówki stosowane w ciesielstwie, szalunki niemetalowe do betonu, kruszywo szamotowe żaroodporne, granulat szklany do znakowania dróg, ramy niemetalowe
dla szklarni, szklarnie przenośne niemetalowe, szkło alabastrowe,
szkło budowlane, szkło walcowane, okienne dla budownictwa,
sztuczny kamień, szyny winylowe jako materiały budowlane, ścianki
działowe niemetalowe, ścianki palowe niemetalowe, ścianki szczelne
niemetalowe, pokrycia niemetalowe ścian, uliczne ścieki niemetalowe, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, ścienne okładziny
niemetalowe dla budownictwa, tablice nagrobkowe niemetalowe,
tarcica, pawilony targowe, tektura budowlana, kabiny telefoniczne
niemetalowe, słupy telegraficzne niemetalowe, terakota, tłuczeń,
trzcina jako materiał budowlany, tuf wapienny, tynk, margiel wapienny, wapień, wapno, materiały wiążące do produkcji brykietów, okna
witrażowe, pokrywy do włazów niemetalowe, rury wodociągowe
niemetalowe, zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw
sztucznych, wolnostojące niemetalowe konstrukcje chroniące przed
słońcem, wykładziny niemetalowe dla budownictwa, wykończenio-
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we elementy dachów, niemetalowe, wytwory wykonane z kamienia,
betonu lub marmuru, zaczyn cementowy, zaprawy budowlane, zawory przewodów drenażowych, niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, zbiorniki murowane, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa,
znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, znaki
niemetalowe, nieświecące, znaki nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, żaluzje zewnętrzne niemetalowe i nietekstylne, żaluzje
niemetalowe, żużel jako materiał budowlany, kamień żużlowy, żwir,,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bandany na szyję, berbety, kwefy
jako odzież, berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzy, kombinezony, boa na szyję, bryczesy jako spodnie,
buty, buty narciarskie, korki jako buty piłkarskie, buty sportowe, buty
sznurowane, cholewki do butów, cholewki do obuwia, chusty, fulardy, cylindry jako kapelusze, czapki jako nakrycia głowy, czepki kąpielowe, czepki prysznicowe, czubki do butów, daszki jako nakrycia głowy, daszki do czapek, drewniaki, dzianina jako odzież, dżerseje jako
ubrania, espadryle, etole jako futra, fartuchy jako odzież, fulary jako
ozdobne krawaty, futra jako odzież, gabardyna jako ubrania, garnitury, getry, gamasze, gorsety, gorsety jako bielizna, halki, półhalki, halki
jako bielizna, kalosze, kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze,
kapelusze papierowe jako odzież, kaptury jako odzież, karczki koszul,
kąpielówki, kieszenie do odzieży, kołnierze jako odzież, kołnierzyki,
kołnierzyki przypinane, kombinezony, kombinezony jako odzież,
kombinezony dla narciarzy wodnych, korki do butów piłkarskich, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki
gimnastyczne, krawaty, kurtki jako odzież, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, legginsy, liberie, majtki, majtki dziecięce, manipularze
stosowane w liturgii, mankiety stosowane w ubraniach, mantyle,
stroje na maskaradę, maski na oczy do spania, mitry jako nakrycia
głowy, mufki jako odzież, mundury, mycki, piuski, nakrycia głowy, nakrycia głowy jako odzież, napierśniki, plastrony jako koszule, napiętki
do pończoch, nauszniki jako odzież, obcasy, napiętki, antypoślizgowe przybory stosowane w obuwiu, czubki do obuwia, obwódki
do obuwia, okucia metalowe do obuwia, zapiętki do obuwia, obuwie
gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie sportowe, ochraniacze, kołnierzy, odzież dla automobilistów, odzież dla kolarzy, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież
wodoodporna, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, ogrzewacze
stóp nieelektryczne, okrycia wierzchnie jako odzież, ornaty, palta,
pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski jako odzież, pasy
do pończoch jako bielizna, pasy do przechowywania pieniędzy jako
odzież, peleryny, pelisy, piłkarskie buty, piżamy, płaszcze, palta,
płaszcze kąpielowe, podeszwy butów, podkoszulki, podszewki jako
elementy ubrań, podszewki gotowe jako część garderoby, podwiązki, podwiązki do pończoch, podwiązki do skarpetek, poncza, pończochy, napiętki do pończoch, pończochy wchłaniające pot, poszetki, potniki, półbuty, prochowce, prysznicowe czepki, pulowery,
rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki jako odzież, rękawiczki
z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki,
odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, slipy, spodnie, spódnice, spódnico-spodenki tenisowe, staniki, stroje kąpielowe, stroje na maskaradę, stroje plażowe, sukienki na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki, swetry, szale, szaliki, szelki, szkielety do kapeluszy, szlafroki,
śliniaki niepapierowe, taśmy do getrów pod stopy, taśmy do spodni,
getrów, pod stopy, togi, trykoty jako ubrania, T-shirty, turbany,
visières, chapellerie, woalki jako odzież, wyprawka dziecięca jako
ubrania, wyroby pończosznicze, zapiętki do obuwia, żakiety pikowane jako ubrania,, 35 Reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe,
agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej,
agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt przedsiębiorstw, aukcje i przetargi publiczne, wynajem automatycznych
dystrybutorów, badania marketingowe, badania opinii publicznej,
badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajmowanie maszyn i urządzeń dla biura, biura pośrednictwa pracy,
usługi porównywania ceny, dekoracja wystaw sklepowych, oferowanie w mediach produktów dla osób trzecich, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, powielanie dokumentów, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doręczanie gazet osobom trzecim, dystrybucja materiałów reklamowych takich jak:
próbek, druków, prospektów, broszur, usługi impresariatu w działalności artystycznej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania,
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informacja o działalności gospodarczej, specjalistyczne doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej, edytorskie usługi w dziedzinie
reklamy, ekonomiczne prognozy, ekspertyzy w zakresie wydajności
przedsiębiorstw, agencje eksport-import, fakturowanie, fotokopiowanie, prenumerata gazety dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie
zamówień w handlu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, punkty informacji konsumenckiej, handlowe wyceny, administrowanie hotelowe, agencje importowo-eksportowe, impresariat w działalności artystycznej, informacja handlowa, informacja
o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych
do komputerowej bazy danych, systematyzacja danych komputerowej bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami, analiza kosztów, księgowość, marketing, maszynopisanie, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, obróbka tekstów, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, sondaże i opinie, doradztwo dotyczące organizowania
działalności gospodarczej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, doradztwo handlowe w zakresie outsourcingu, poszukiwania w zakresie patronatu, dobór personelu za pomocą
metod psychotechnicznych, rekrutacja personelu, rozlepianie plakatów reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, przygotowywanie zeznań podatkowych, organizowanie pokazów mody w celach promocyjnych, pokazy
towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi porównywania cen, pośrednictwo pracy, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, powielanie
dokumentów, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
usługi prenumeraty czasopism dla osób trzecich, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja
filmów reklamowych, prognozy ekonomiczne, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, kolportaż próbek, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstwa, usługi przeglądu prasy, przygotowanie listy
płac, public relations, agencje public relations, publikowanie tekstów
sponsorowanych, rachunkowość, reklama radiowa, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych takich jak: ulotki, prospekty,
druki, próbki, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowych, uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne,
przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy telewizyjne, rekrutacja
personelu, rozpowszechnianie materiałów reklamowych takich jak
próbki, druki, prospekty, broszury, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, analizy rynkowe, badania rynkowe, usługi sekretarskie,
sortowanie danych w bazach komputerowych, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, sprzedaż promocji dla osób trzecich, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, sporządzanie
statystycznych zestawień, usługi stenograficzne, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, edycja tekstów, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, telefoniczne udzielanie
informacji dla nieobecnych abonentów, telemarketing, reklama telewizyjna, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji
na towary i usługi dla osób trzecich, informacja handlowa oraz udzielanie porad konsumentom, punkty informacji konsumenckiej, usługi
menedżerskie dla sportowców, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, wyceny handlowe, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem
dystrybutorów automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, organizacja
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, dekorowanie wystaw sklepowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, wywiad gospodarczy, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, usługi zaopatrzenie osób trzecich, zakupy produktów
i usług dla innych przedsiębiorstw, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w zarzą-
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dzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, zarządzanie hotelami, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zestawienia statystyczne, przygotowywanie zeznań podatkowych,,
37 usługi budowlane, bieżnikowanie opon, budowa falochronów,
budowa i konserwacja rurociągów, budowa i naprawy magazynów,
budowa pawilonów i sklepów targowych, nadzór budowlany, wynajem budowlanego sprzętu, budownictwo, budownictwo podwodne,
budownictwo portowe, budownictwo przemysłowe, ciesielstwo,
czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów, czyszczenie odzieży, czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów, deratyzacja, dezynfekcja, doradztwo inżynieryjne w budownictwie,
instalowanie drzwi i okien, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja budowlana, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, instalowanie, konserwacja oraz
naprawy maszyn i urządzeń biurowych, instalowanie drzwi i okien,
instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa telefonów,
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, instalowanie i naprawy urządzeń do nawadniania, instalowanie oraz naprawa
urządzeń klimatyzacyjnych, odnawianie instrumentów muzycznych,
izolowanie budynków, kamieniarstwo, instalowanie, konserwacja
i naprawy komputerów, konserwacja, czyszczenie, reperacja skór,
konserwacja, czyszczenie i naprawy futer, konserwacja i naprawy
palników, konserwacja i naprawy sejfów, konserwacja mebli, lakierowanie, malowanie, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawy instalacji grzewczych, montaż rusztowań, montaż urządzeń kuchennych, murowanie, mycie pojazdów,
mycie samochodów, nadzór budowlany, napełnianie pojemników
z tonerem, naprawa aparatów fotograficznych, naprawa obuwia, naprawa odzieży, naprawa parasoli, naprawa parasoli przeciwsłonecznych, naprawa pomp, naprawa zamków, naprawy i konserwacja projektorów filmowych, naprawy i konserwacja skarbców, naprawy
podwodne, naprawy tapicerskie, sztuczne naśnieżanie, niszczenie
szkodników innych niż w rolnictwie, nitowanie, obsługa basenów kąpielowych, obsługa i naprawa samochodów, obsługa i naprawa samolotów, obsługa pojazdów, obsługa samochodów powypadkowych jako naprawa, oczyszczanie dróg, odnawianie dzieł sztuki,
odnawianie instrumentów muzycznych, czyszczenie odzieży, ostrzenie noży, piaskowanie, napełnianie pojemników z tonerem, polerowanie pojazdów, pranie, pranie bielizny, pranie bielizny pościelowej,
pranie na sucho, prasowanie bielizny, prasowanie parowe odzieży,
regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, renowacja mebli,
renowacja odzieży, renowacja powłok cynowych, roboty wydobywcze jako górnictwo, rozbiórka budynków, smarowanie pojazdów,
stolarstwo meblowe jako naprawy, wiercenie studni, szlifowanie
za pomocą sproszkowanego pumeksu, sztuczne naśnieżanie, tapetowanie, tapicerowanie mebli, tynkowanie, układanie nawierzchni
drogowych, usługi dekarskie, usługi eksploatacji kamieniołomów,
usługi hydrauliczne, usługi pralni, usługi stacji obsługi samochodów
jako tankowanie i obsługa, usługi stoczniowe, wiercenie studni, wiercenie szybów olejowych lub gazowych, wulkanizacja opon jako naprawy, wynajem buldożerów, wynajem koparek, wynajem pomp
odwadniających, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu
do oczyszczania dróg, wynajem żurawi jako maszyn budowlanych,
wypożyczanie maszyn do czyszczenia, zabezpieczanie budynków
przed wilgocią, zabezpieczanie pojazdów przed korozją, zabezpieczanie przed korozją, zabezpieczanie przed wilgocią stosowane
w budownictwie, naprawa zamków, zegarmistrzostwo jako naprawa
i konserwacja, malowanie i naprawy znaków, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podroży, transport stosowany w akcjach ratunkowych, autobusowe usługi transportowe, wypożyczanie bagażników dachowych, usługi butelkowania, chroniony
transport przedmiotów wartościowych, dostarczanie korespondencji, przesyłek, dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów jako zaopatrzenie, dostarczanie towarów zamówionych
korespondencyjnie, dystrybucja energii, dystrybucja gazet, dystrybucja prądu elektrycznego, dystrybucja wody, wypożyczanie dzwonów nurkowych, fracht, fracht jako przewóz towarów, pośrednictwo
frachtowe, frankowanie przesyłek pocztowych, wynajmowanie gara-
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ży, dystrybucja gazety, holowanie, informacja o transporcie, informacje o ruchu drogowym, usługi kierowcy, transport kolejowy, wynajmowanie koni, wypożyczanie kontenerów magazynowych,
dostarczanie korespondencji, przesyłki, dostarczanie kwiatów, wypożyczanie lodówek, logistyka transportu, usługi łamania lodu, przechowywanie łodzi, magazynowanie, informacja o magazynowaniu,
magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów, wynajmowanie magazynów, maklerstwo okrętowe, maklerstwo
transportowe, transport mebli, wynajmowanie miejsc parkingowych, ratownictwo okrętowe jako akcje ratunkowe, organizowanie
wycieczek, organizowanie wycieczek morskich, usługi osób towarzyszących podróżnym, pakowanie produktów, pakowanie towarów,
prowadzenie parkingów, pilotowanie, rezerwowanie miejsc na podróże, transport podróżny, wypożyczanie pojazdów, pomoc drogowa w przypadku awarii samochodu jako holowanie, pośrednictwo
frachtowe, transport powietrzny, transport promowy, przechowywanie łodzi, przenoszenie, przewóz bagaży, usługi przeprowadzkowe,
dostarczanie przesyłek, przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, usługi ratownicze, ratownictwo podwodne, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja podróży, rezerwacja transportu, rozładunek, transport poprzez rurociągi, transport rzeczny,
transport samochodowy, transport sanitarny, wypożyczanie skafandrów, składowanie, składowanie towarów, spacerowe rejsy statkami,
spedycja, transport statkami, ściąganie z mielizny statków, wynajmowanie statków, rejsy statkami wycieczkowymi, ściąganie statków
z mielizny, uruchamianie śluzy, dostarczanie towarów, składowanie
towarów, usługi tramwajów, informacja o transporcie, pośrednictwo
w transporcie, rezerwacja transportowa, transport barkami, transport i przechowywanie odpadów, transport i przechowywanie śmieci, transport kolejowy, transport łodziami, statkami, transport mebli,
transport morski, transport pasażerski, transport podróżnych, transport rurociągami transport rzeczny, transport samochodami opancerzonymi, transport sanitarny, turystyka jako zwiedzanie, listy lub towary w usługach kurierskich, usługi taksówek, usługi transportu
barkami, dystrybucja wodna, zaopatrywanie w wodę, organizowanie
wycieczek, organizowanie wycieczek morskich, wynajmowanie koni,
wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych,
wypożyczanie bagażników dachowych, wypożyczanie dzwonów
nurkowych jako kesony, wypożyczanie kontenerów magazynowych,
wypożyczanie lodówek, wypożyczanie łodzi, statków, wypożyczanie
samochodów, wypożyczanie samochodów wyścigowych, wypożyczanie samolotów, wypożyczanie silników lotniczych, wypożyczanie
skafandrów dla nurków, wypożyczanie wagonów kolejowych, wypożyczanie wagonów silnikowych, wypożyczanie wagonów towarowych, wypożyczanie wózków inwalidzkich, wypożyczanie zamrażarek, wystrzeliwanie satelitów na rzecz osób trzecich, załadunek
statków, zaopatrywanie w wodę, zwiedzanie turystyczne,, 40 apreturowanie tkanin, barwienie futer, barwienie skór, barwienie szyb przez
obróbkę ich powierzchni, barwienie tkanin, obróbka ceramiki, chromowanie, cynowanie, dekatyzowanie tkanin, dezodoryzacja powietrza, dmuchanie szkła, dorabianie kluczy, obróbka drewna, usługi
drukowania, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie szablonów jako wykroje, rysunki, druk sitowy, oprawianie
dzieł sztuki, wypożyczanie maszyn do dziewiarstwa, wytwarzanie
energii, usługi związane z farbiarstwem, wywoływanie filmów fotograficznych, folusznictwo, fotochemigrafia, frezowanie, barwienie
futer, modelowanie futer, nabłyszczanie futer, odświeżanie futer, satynowanie futer, zabezpieczanie futer przed molami, galwanizacja,
galwanotechnika, usługi garbarstwa, grawerowanie, hafciarstwo,
hartowanie metali, heblowanie, impregnowanie ognioodporne
odzieży, impregnowanie wodoodporne odzieży, impregnowanie
wodoodporne tkanin, informacje o obróbce materiałów, introligatorstwo, kadmowanie, kalandrowanie materiałów, konserwowanie napojów i żywności, usługi kotlarstwa, kowalstwo, krawiectwo, usługi
krawiectwa, krojenie tkanin, laminowanie, trasowanie laserem, drukowanie jako litografia, lutowanie, łączenie materiałów na zamówienie, magnesowanie, hartowanie metali, obróbka metali, odlewanie
metali, platerowanie metali, młynarstwo, mrożenie żywności, obróbka mająca na celu uzyskanie niegniotliwości tkanin, niklowanie, niszczenie odpadów, obrębianie tkanin, obróbka ceramiki, informacje
o obróbce materiałów, obróbka taśm filmowych, obróbka wełny, barwienie obuwia, oczyszczanie powietrza, oddzielanie kolorów jako
obróbka, odkażanie materiałów niebezpiecznych, niszczenie odpadków, recykling odpadków i odpadów, odświeżanie powietrza, impregnowanie wodoodporne odzieży, przeróbki odzieży, drukowanie of-
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fsetu, oprawianie dzieł sztuki, wytłaczanie owoców, obróbka papieru,
piaskowanie jako polerowanie, pikowanie tkanin, platerowanie metali, pokrywanie kadmem, polerowanie jako ścieranie, posrebrzanie,
dezodoryzacja powietrza, odświeżanie powietrza, powlekanie galwaniczne, pozłacanie, preparowanie zwierząt, wypychanie zwierząt
jako taksydermia, zabezpieczanie przeciwmolowe tkanin, przeróbki
odzieży, przetwarzanie ropy naftowej, rafinacja, recykling odpadków
i odpadów, przetwarzanie ropy naftowej, rymarstwo, satynowanie
futer, skład fotograficzny, skórnictwo, obróbka skóry, snucie osnów,
sortowanie odpadów i surowców wtórnych jako przetwarzanie, spalanie śmieci i odpadków, szlifowanie szkła optycznego, szlifowanie,
ścieranie, ścinanie i przycinanie drzew, spalanie śmieci i odpadków,
tartaki, obróbka taśm filmowych, usługi technik dentystycznych, dekatyzowanie tkaniny, impregnowanie ognioodporne tkaniny, obróbka tkaniny, wybielanie tkaniny, zabezpieczanie tkaniny przed molami, trawienie powłok płaszczyzn, usuwanie pozostałości, ubój
zwierząt, unieszkodliwianie odpadów jako przetwarzanie, wypożyczanie urządzeń grzewczych, wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych, usługi kotlarskie, uzdatnianie wody jako oczyszczanie wody,
apreturowanie jako wędzenie żywności, apreturowanie włókna, barwienie włókna, impregnowanie ognioodporne włókna, obróbka
włókna, wulkanizacja jako obróbka materiałów, wykonywanie odbitek fotograficznych, wypożyczanie generatorów, wypożyczanie kotłów parowych, wypożyczanie maszyn dziewiarskich, wypożyczanie
urządzeń grzewczych, wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych,
wytłaczanie owoców, wytwarzanie energii, wywoływanie filmów fotograficznych, zamrażanie, kopiowanie zdjęć, złocenie, wędzenie
żywności, 45 usługi prawne, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne, agencje matrymonialne, agencje pośrednictwa w zawieraniu znajomości,
wypożyczanie alarmów przeciwpożarowych, alternatywne rozwiązywanie sporów, usługi arbitrażu, badania prawne, badanie przeszłości osób, kontrola dla celów bezpieczeństwa bagaży, doradztwo
w sprawach bezpieczeństwa, kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, biura rzeczy znalezionych, rejestrowanie nazw domen jako
usługi prawne, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo
w zakresie własności intelektualnej, dotrzymywanie towarzystwa
jako opieka osobista, dozór nocny, eskorta jako ochrona osobista,
usługi gaszenia pożarów, wypożyczanie gaśnic, ustalanie horoskopów, kontrola bagaży dla celów bezpieczeństwa, kontrola fabryk dla
celów bezpieczeństwa, kremacja, licencjonowanie programów komputerowych jako usługi prawne, licencjonowanie własności intelektualnej, mediacje, monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej,
ochrona osobista, opieka nad domem, opieka nad dziećmi, opieka
nad zwierzętami domowymi, organizowanie zgromadzeń religijnych, ochrona osobista,, otwieranie zamków, planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych, pogrzeby, poszukiwania genealogiczne,
poszukiwanie osób zaginionych, zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie programów komputerowych jako usługi prawne, wypożyczanie sejfów, usługi pomocy w sprawach spornych, usługi
ochroniarskie, usługi ochroniarskie nocne, Licencjonowanie własności intelektualnej, doradztwo w zakresie własności intelektualnej,
wypożyczanie alarmów przeciwpożarowych, wypożyczanie gaśnic,
wypożyczanie odzieży, wypożyczanie sejfów wypożyczanie strojów
wieczorowych, poszukiwanie zaginionej osoby, zakłady pogrzebowe, zarządzanie prawami autorskimi, .

(111) 295632
(220) 2014 04 04
(210) 427088
(151) 2017 03 02
(441) 2014 07 21
(732) ING USŁUGI DLA BIZNESU SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) eleo
(510), (511) 35 analizy rynkowe, badanie rynku, badania opinii publicznej, doradztwo specjalistyczne w zakresie organizacji procesów
zakupowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi pozyskiwania pracowników, usługi księgowości i rachunkowości, sporządzanie sprawozdań finansowych, usługi rozliczeń podatkowych,
usługi uwierzytelniania firm, usługi wyszukiwania partnerów handlowych, usługi reklamowe, usługi wsparcia marketingowego klienta,
usługi aukcji zakupowych i przetargów, usługi zapytań ofertowych,
organizacja poprzez stronę internetową transakcji handlowych takich
jak zakup i sprzedaż towarów z następujących branż: surowce i energetyka, przemysł paliwowo-energetyczny, metalurgiczny (hutnictwo),
elektromaszynowy, chemiczny, mineralny, lekki, spożywczy i drzew-
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no-papierniczy, artykuły powszechnego użytku, elektronika i IT, logistyka i pojazdy, budownictwo i nieruchomości, biuro i usługi dla firm,
edukacja i rozrywka, portale internetowe umożliwiające prowadzenie i organizację na nich przez osoby trzecie transakcji handlowych,
w szczególności transakcji zakupu i sprzedaży towarów z następujących branż: surowcei energetyka, przemysł paliwowo-energetyczny,
metalurgiczny (hutnictwo), elektromaszynowy, chemiczny, mineralny,
lekki, spożywczy i drzewno-papierniczy,artykuły powszechnego użytku, elektronika i IT, logistyka i pojazdy, budownictwo i nieruchomości, biuro i usługi dla firm, edukacja i rozrywka, 36 operacje bankowe,
usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet, doradztwo
finansowe, usługi finansowe, usługi windykacji należności, informacje
bankowe, obsługa kart debetowych i kart kredytowych, lokaty kapitałów, kredytowanie, operacje finansowe, operacje walutowe, pośrednictwo finansowe, transakcje finansowe, transfer elektroniczny
środków finansowych, elektroniczna obsługa transakcji handlowych,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, 42 administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, instalowanie oprogramowania komputerowego, obsługiwanie baz danych dostępnych
przez Internet, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
projektowanie oprogramowania komputerowego, sortowanie danych
w bazach komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi
klienta dostępnych przez Internet.

(111) 295633
(220) 2013 10 30
(210) 420996
(151) 2017 03 22
(441) 2014 02 17
(732) PRÓSZYŃSKI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DRUK NA ŻĄDANIE
(510), (511) 16 publikacje książkowe, czasopisma, gazety, podręczniki i książki, instrukcje, zakładki od książek, fotografie, pudełka kartonowe lub papierowe, afisze, almanachy, plakaty, albumy, bloczki
do pisania, broszury informacyjne, nalepki, notesy, notatniki, długopisy, ołówki, obwoluty, okładki papierowe na dokumenty, segregatory, kalendarze, karty pocztowe, 41 komputerowe przygotowywanie
materiałów do publikacji, publikowanie książek, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania.
(111) 295634
(220) 2013 12 11
(210) 422598
(151) 2017 03 02
(441) 2014 03 31
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., VEVEY, CH.
(540) DĄB
(510), (511) 32 wody niegazowane, musujące lub gazowane, źródlane, mineralne, smakowe, aromatyzowane.
(111) 295635
(220) 2014 02 10
(210) 424702
(151) 2017 02 22
(441) 2014 05 26
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) seniomat.pl
(540)

Kolor znaku: granatowy, czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 publikacja i redagowanie informacji w zakresie optymalnego dostosowania planu opieki nad osobami z problemem kontroli czynności fizjologicznych, także droga elektroniczną, 42 przygotowywanie programów do przetwarzania danych, udostępnianie
informacji w zakresie optymalnego dostosowania planu opieki nad
osobami z problemami kontroli czynności fizjologicznych za pośrednictwem internetowego dostępu do baz danych.
(111) 295636
(220) 2014 02 13
(210) 424833
(151) 2017 02 24
(441) 2014 05 26
(732) BATH & BODY WORKS BRAND MANAGEMENT INC.,
REYNOLDSBURG, US.

3166

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540) SMARTSOAP
(510), (511) 3 produkty do pielęgnacji ciała, mianowicie antybakteryjne mydła i żele do skóry, balsamy do ciała, mydła w kremie do rąk
i ciała, środki czyszczące do rąk, kremy do rąk, lotiony do rąk, peelingi
do rąk, rnydła do rąk, środki czyszczące do skóry, lotiony do skóry,
środki nawilżające do skóry, mydła do skóry, mydło do uzupełniania
automatycznych dozowników do mydła, 21 automatyczne dozowniki do mydła i lotionów.
(111) 295637
(220) 2014 03 04
(210) 425574
(151) 2017 03 02
(441) 2014 06 23
(732) BENEFIT IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) MultiSport PLUS
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoczerwony, szary, czarny
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 karty zakodowane magnetycznie, karty nagrane magnetycznie, magnetyczne karty identyfikujące, zintegrowane karty
magnetyczne, elektroniczne lub kodowane, karty chipowe, magnetyczne nośniki danych, magnetyczne nośniki informacji, elektroniczne karty płatnicze, karty inteligentne, czytniki kart etapowych,
elektroniczne karty chipowe kodowane, urządzenia elektroniczne,
fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, urządzenia i przyrządy
elektryczne przewodzące, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery,
czytniki jako sprzęt przetwarzający dane, czytniki kodów kreskowych, 16 czeki, bony wartościowe, bony użytkowe, karty kredytowe
nie elektroniczne afisze, plakaty, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli,
bilety, bloczki do pisania, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma, gazety, formularze, kalendarze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, koperty, książki, mapy, notatniki, notesy, papier w arkuszach, pióra wieczne, prospekty, skoroszyty na dokumenty teczki
na dokumenty, wyroby z kartonu, karty do zawiadomień, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w. innych klasach,
czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów,
35 zarządzanie programami lojalnościowymi, obsługa, prowadzenie, nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, organizowanie i zarządzanie programami
motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami
lojalnościowymi, usługi w zakresie kart lojalnościowych, badania
rynku, badania opinii publicznej, usługi zarządzania w działalności
handlowej, administrowanie w działalności handlowej, 36 emisja
bonów wartościowych, emisja kart kredytowych, usługi w zakresie
wydawania voucherow, informacje finansowe, informacja o ubezpieczeniach, usługi finansowe, obsługa kart debetowych, emisja kart
kredytowych, obsługa kart kredytowych, kredyty ratalne, operacje
finansowe,, kredyty ratalne, sponsorowanie finansowe, transakcje
finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe, 38 telekomunikacja, w tym w szczególności emisja radiowa
i telewizyjna, łączność poprzez terminale komputerowe i sieć światłowodów, łączność radiowa, telefoniczna, telegraficzna, poczta
elektroniczna, usługi połączeń i trasy połączeń dla telekomunikacji,
połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej przy pomocy komputera, telefonia komórkowa, usługi
telefoniczne i telegraficzne, przesyłanie telekopii, usługi teleksów,
telewizja kablowa, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych,
41 organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, konkursów,
kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie pracowni
specjalistycznych, seminariów, sympozjów, zjazdów, przyjęć, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji,, 42 administrowanie stronami
komputerowymi (sieciowymi), analizy i projektowanie systemów
komputerowych, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, instalacje, aktualizacja, konserwacja, powielanie, projektowanie
i wypożyczanie oprogramowania komputerowego, programowanie
komputerowe, konwersja danych lub dokumentów na formę elektro-
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niczną, konwersja danych przez programy komputerowe, instalacje
i wypożyczanie sprzętu komputerowego, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, w tym tworzenie i obsługa
portali internetowych, 43 usługi tymczasowego zakwaterowania.

(111) 295638
(220) 2014 03 11
(210) 425910
(151) 2017 03 02
(441) 2014 06 23
(732) PASZPORT KORZYŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) paszport korzyści
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, komputery, komputerowe urządzenia
peryferyjne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, aplikacje
na urządzenia mobilne, karty zakodowane, odczytywane przez
maszyny karty przenoszące zakodowane informacje, zautomatyzowany sprzęt do odczytywania kart oraz wydobywania danych
z kart, zapisywania danych na kartach, karty magnetyczne, urządzenia mobilne, telekomunikacyjne i komputerowe terminalne stacjonarne i mobilne, elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy
do przetwarzania, rejestrowania, zapisywania, transmisji, wyszukiwania i odbioru danych, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru
lub kartonu, bloczki do pisania, bloki do pisania, bloki listowe jako
papeteria, czasopisma jako periodyki, przenośne zestawy drukarskie jako artykuły biurowe, formularze jako blankiety i druki, gazety,
kalendarze, kalendarze z kartkami do zrywania, kartki z życzeniami,
koperty jako artykuły piśmienne, materiały do rysowania, materiały
drukowane, naklejki adresowe, nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki, notesy podręczne, papier do pakowania, papier
do pisania, przybory do pisania jako materiały piśmienne, przybory
do pisania jako zestawy, reprodukcje graficzne, wydruki graficzne,
zakładki do książek, zeszyty, karty i kupony wydawane w ramach
programów lojalnościowych, motywacyjnych, promocyjnych i partnerskich w formie papierowej, publikacje, w tym w dziedzinie programów lojalnościowych, motywacyjnych, promocyjnych i partnerskich dla klientów, 35 reklama, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi agencji
reklamowych, tworzenie, wdrażanie, prowadzenie, administrowanie
i zarządzanie systemami, programami lub planami partnerskimi, lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, udostępnianie
systemów, programów lub planów partnerskich, lojalnościowych,
motywacyjnych lub promocyjnych, doradztwo w zakresie systemów, programów lub planów partnerskich, lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, usługi w zakresie obsługi systemów,
programów lub planów partnerskich, lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, marketing dotyczący systemów, programów lub planów partnerskich, lojalnościowych, motywacyjnych lub
promocyjnych, usługi w zakresie promowania towarów i usług osób
trzecich poprzez systemy, programy lub plany partnerskie, lojalnościowe, motywacyjne lub promocyjne, w szczególności z nagrodami
lub innymi benefitami, prezentacja towarów i usług, gromadzenie,
przetwarzanie, aktualizowanie i przechowywanie danych w bazach
danych, informacja handlowa, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów
pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii
i paliw oraz produktów pochodnych, usługi rachunkowo-księgowe,
usługi polegające na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie,
kompilacji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji (komunikatów) oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub kompilacji danych matematycznych lub statystycznych oraz zarządzaniu zbiorami
informatycznymi, badania marketingowe, badania rynku, badania
opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
usługi w zakresie: telefonicznego udzielania informacji o produktach reklamowych, organizacji wystaw lub targów handlowych, pośrednictwa w zawieraniu umów kupna-sprzedaży poprzez telefon
i Internet, informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie,
promocji, lokalizacji obiektów, agencje informacji handlowej, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet w zakresie przekazywania informacji o towarach i usługach, informacja o ww. usługach,
36 emisja, utrzymywanie i obsługa kart stałego klienta, zniżkowych,
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lojalnościowych, partnerskich, innych kart umożliwiających skorzystanie ze zniżek, benefitów lub umożliwiających skorzystanie lub
potwierdzających udział w systemach, programach lub planach
partnerskich, lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych,
wydawanie i wykupywanie talonów, żetonów i kuponów wartościowych, usługi bankowe, usługi finansowe, usługi kredytowe, usługi
płatnicze, usługi maklerskie, emisja papierów wartościowych, obrót
papierami wartościowymi, usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych, usługi certyfikacyjne w rozumieniu przepisów
o podpisie elektronicznym, ubezpieczenia, sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo
w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej,
informacja o ww. usługach, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi infolinii, usługi dostępu do sieci telekomunikacyjnych, informatycznych
i komunikacji elektronicznej, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, usługi w zakresie prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych
oraz transmitowania dźwięku i obrazu, transmisja plików cyfrowych,
transmisja poprzez telewizję kablową, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna,
zapewnianie dostępu do baz danych, usługi agencji informacyjnych
w zakresie aktualności i wiadomości, usługa polegająca na prezentacji ofert usług telekomunikacyjnych, usług łączności elektronicznej
oraz usług internetowych w zakresie telekomunikacji, elektroniczny
serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, informacja o ww.
usługach, 39 usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii,
w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie w energię,
w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie
w wodę, usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usługi
związane z odprowadzaniem ścieków, usługi związane z wywozem
śmieci, pośrednictwo w zakresie ww. usług, zarządzanie dostępem
i korzystaniem z ww. usług, informacja o ww. usługach, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, informacja o ww. usługach, 42 usługi badawcze, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego i systemów komputerowych,
instalacje oprogramowania komputerowego i systemów komputerowych, programowanie komputerów, projektowanie systemów
komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego i systemów komputerowych, wypożyczanie serwerów (hosting),
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, planowanie techniczne i doradztwo techniczne dotyczące systemów lojalnościowych, partnerskich, motywacyjnych lub promocyjnych, przechowywanie danych, zarządzanie danymi na serwerach, zarządzanie
danymi przez sieci komputerowe, usługi w zakresie opracowywania
systemów oprogramowania komputerowego oraz aplikacji na urządzenia mobilne, w szczególności dla administrowania systemami zakupów lub benefitów poprzez programy lojalnościowe, partnerskie,
motywacyjne lub promocyjne, informacja o ww. usługach, 44 usługi
medyczne, usługi opiekuńcze, pośrednictwo w zakresie ww. usług,
zarządzanie dostępem i korzystaniem z ww. usług, informacja
o ww. usługach, 45 usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
i ochrony osób i mienia, usługi ochroniarskie, doradztwo w sprawach
bezpieczeństwa, pośrednictwo w zakresie ww. usług, zarządzanie
dostępem i korzystaniem z ww. usług, licencjonowanie programów
komputerowych, licencjonowanie własności intelektualnej, informacja o ww. usługach.

(111) 295639
(220) 2014 03 14
(210) 426092
(151) 2017 02 28
(441) 2014 06 23
(732) ACATOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) ACATOM
(510), (511) 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji
handlowej, agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynkowe,
audyt przedsiębiorstw, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji
i przetargów publicznych, automatyczne dystrybutory-wynajem,
badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajmowanie maszyn i urządzeń dla biur, biura pośrednictwa pracy, usługi porównywania cen, dekoracja wystaw sklepowych, oferowanie w mediach
produktów dla detalicznego handlu, dobór personelu za pomocą
metod psychotechnicznych, powielanie dokumentów, doradztwo
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specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doręczanie gazet osobom trzecim,
dystrybucja materiałów reklamowych-próbek, druków, prospektów,
broszur, usługi impresanów w działalności artystycznej, doradztwo
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, informacja o działalności gospodarczej, specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności gospodarcze, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, ekonomiczne prognozy, ekspertyzy w zakresie wydajności
przedsiębiorstw, eksport-import-agencje, fakturowanie, fotokopiowanie, gazety-prenumerata dla osób trzecich,zarządzanie w zakresie
zamówień w handlu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom-punkty informacji konsumenckiej, handlowe wyceny, hotele-administrowanie, importowo-eksportowe agencje, impresariat
w działalności artystycznej, informacja handlowa-agencje, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe bazy danych-systematyzacja danych, komputerowe zarządzanie plikami,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom-punkty informacji konsumenckiej, analiza kosztów, księgowość, marketing,
maszynopisanie, materiały reklamowe-uaktualnianie, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi
modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, obróbka tekstów,
ogłoszenia reklamowe-rozpowszechnienie, opinie-sondaże, doradztwo dotyczące organizowanie działalności gospodarczej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing-doradztwo handlowe, poszukiwania w zakresie aptronatu, dobór
personelu za pomocą metod psychotechnicznych, rekrutacja personelu, plakaty reklamowe-rozlepianie, pliki komputerowe-wyszukiwanie informacji, przygotowywanie zeznań podatkowych, pokazy
mody w celach promocyjnych-organizacja, pokazy towarów, pomoc
przy zarządzaniu, przedsiębiorstwa mi przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, porównywanie cen-usługi, pośrednictwo pracy, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, powielanie dokumentów,
pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, prenumerata
czasopism-usługi-dla osób trzecich, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, prognozy ekonomiczne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, próbki-kolportaż, usługi przeglądu prasy, usługi związane
z przenoszeniem przedsiębiortsw, przygotowanie listy płac, dobór
personelu za pomocą metod psychotechniki, public relations, public
relations-agencje, publikowanie tekstów sponsorowanych, rachunkowość, radiowa reklama reklama, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych-ulotki, prospekty, bruki, próbki, reklama billboardowa,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamowa przestrzeń-wynajmowanie, uaktualnianie materiału reklamowego, reklamowe i sponsorowane teksty-tworzenie, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy
korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie materiałów reklamowych-próbek, druków, prospektów, broszur, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, analizy rynku, rynkowe badania, sekretarskie usługi, sortowanie danych w bazach
komputerowych, sponsorowane teksty-publikowanie-, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, sprawozdania rachunkowe-sporządzanie, promocja sprzedaży dla osób trzecich, sprzedaż detaliczna
lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne zestawienia, stenografia-usługi, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, teksty-edycja, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, telefoniczne udzielanie informacji-dla nieobecnych abonentów, telemarketing, telewizyjna reklama, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udzielanie licencji
na towary i usługi dla osób trzecich (zarobkowe zarządzanie w zakresie-), informacja handlowa oraz udzielanie porad konsumentom-punkty informacji konsumenckiej, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług
telekomunikacyjnych, usługi telekomunikacyjne (pośrednictwo
w zakresie nabywania-), wyceny handlowe, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów
automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie nośników
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reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, dekorowanie wystaw sklepowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, wywiad gospodarczy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zaopatrzenie
osób trzecich-usługi-zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr
i usług na rzecz osób trzech, zarządzanie w ramach prowadzonej,
działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary
i usługi na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą (doradztwo w zakresie-), zarządzanie działalnością gospodarczą
(pomoc w-), zarządzanie działalnością gospodarczą (usługi doradcze
w-), zarządzanie hotelami, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi (pomoc w-), zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, zestawienia statystyczne,
przygotowywanie zeznań podatkowych, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje celne, agencje mieszkaniowe-nieruchomości,
agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje ściągania wierzytelności, aktuariusze-usługi, analizy finansowe, antyki-wycena, banki z dostępem bezpośrednim np.
przez Internet-home banking, bankowe informacje, bankowe operacje, bankowość-oszczędności, bankowość hipoteczna, biura informacji kredytowej, wycena biżuterii, bony wartościowe-emisja, zbiorki funduszy na cele dobroczynne, celne agencje, czeki-weryfikacja,
czeki podróżne-emisja, ściąganie czynszów, depozyty kosztowności,
depozyty przedmiotów wartościowych, depozyty sejfowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, drewno-wycena na pniu,
dzierżawa gospodarstw rolnych, dzierżawa majątku nieruchomego,
dzierżawa nieruchomości, ekspertyzy dla celów fiskalnych, emisja
bonów wartościowych, emisja czeków podróżnych, emisja kart kredytowych, faktoring, finanse-zarządzanie, finansowa wycena-ubezpieczenia, banki, nieruchomości, finansowe doradztwo, finansowe
informacje-, finansowe operacje, finansowe usługi, fundusze zabezpieczające-usługi, fundusz inwestycyjny-tworzenie, giełdowe notowania, giełdowe pośrednictwo, gwarancje-kaucje, informacja
o ubezpieczeniach, informacje bankowe, informacje finansowe, inwestycje kapitałowe, lokaty kapitału, transfer elektroniczny kapitału,
kapitałowe inwestycje, obsługa kart debetowych, usługi w zakresie
karty kredytów, karty kredytowe-emisja, kaucje-gwarancje, kosztowności-depozyty, koszty naprawy-wycena, kredytowanie pod zastaw, agencje badające kredytową zdolność, kredyty ratalne, likwidacja przedsiębiorstw-usługi finansowej, lokaty kapitału, majątek
nieruchomy-oszacowanie-wycena, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, majątek nieruchomy-zarządzanie, maklerstwo,
maklerstwo ubezpieczeniowe-maklerstwo giełdowe, wynajmowanie mieszkań, agencje ściągające należności, nieruchomości-administrowanie, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu
nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wycena nieruchomości, notowania giełdowe, numizmatyka-wycena, operacje bankowe,
operacje finansowe, operacje walutowe, organizacja zbiórek, oszacowanie-wycena majątku nieruchomego, wymiana pieniędzy, ekspertyzy do celów podatkowych, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, powiernicze usługi, pozwolenia na emisję dwutlenku węgla-pośrednictwo, ubezpieczenia od pożarów, pożyczki-usługi finansowe,
przedmioty wartościowe-depozyty, ratalne kredyty, rolnictwo-dzierżawa gospodarstw, rozrachunkowość finansowa-operacje, rozrachunkowość finansowa-operacje-izby rozrachunkowe, sejfy-depozyty, sponsorowanie finansowe, wycena dzieł sztuki, ściąganie
czynszów, ściąganie należności-agencje, świadczenia emerytalne-usługi, transakcje finansowe, transfer elektroniczny kapitału, tworzenie funduszów inwestycyjnych, ubezpieczenia, doradztwo
w sprawach ubezpieczeń, informacje w sprawach ubezpieczeń,
ubezpieczenia morskie, ubezpieczenia zdrowotne, umowy kredytowe połączone ze sprzedażą ratalną-umowy kredytowe, usługi maklerów papierów wartościowych, walutowe operacje, wymiana walut, weryfikacja czeków, wycena antyków, wycena biżuterii, wycena
drewna na pniu-usługi finansowe, wycena dzieł sztuki, wycena finansowa-ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości, wycena kosztów
naprawy, wycena nieruchomości, wycena wełny-usługi finansowe,
wycena zbiorów numizmatycznych, wycena znaczków, wymiana pieniędzy, wymiana walut, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie
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pomieszczeń biurowych-nieruchomości, ubezpieczenie od wypadków, zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem nieruchomym,
zastawy-pośrednictwo, zbiórki-organizacja, zbiórki funduszy na cele
dobroczynne, znaczki-wycena, ubezpieczenia na życie, 37 asfaltowanie, bieżnikowanie opon, budowa falochronów, budowa i konserwacja rurociągów, budowa i naprawy magazynów, budowa pawilonów i sklepów targowych, budowlany nadzór, wynajem sprzętu
budowlanego, budownictwo, budownictwo podwodne, budownictwo portowe, budownictwo przemysłowe, ciesielstwo, czyszczenie
budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów, czyszczenie odzieży,
czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów, deratyzacja, dezynfekcja,
doradztwo inżynieryjne-budownictwo, drzwi i okna-instalowanie,
eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja budowlana, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, instalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń
biurowych, instalowanie drzwi i okien, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawy
urządzeń dla chłodnictwa, instalowanie i naprawy urządzeń do nawadniania, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych,
instrumenty muzyczne-odnawianie, izolowanie budynków, kamieniarstwo, komputery-instalowanie, konserwacja i naprawy, konserwacja, czyszczenie, reperacja skór, konserwacja, czyszczenie i naprawy futer, konserwacja i naprawy palników, konserwacja i naprawy
sejfów, konserwacja mebli, lakierowanie, malowanie, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawy instalacji grzewczych, montaż rusztowań, montaż urządzeń kuchennych, murowanie, mycie pojazdów, mycie samochodów, nadzór
budowlany, napełnianie pojemników z tonerem, naprawa aparatów
fotograficznych, naprawa obuwia, naprawa odzieży, naprawa parasoli, naprawa parasoli przeciwsłonecznych, naprawa pomp, naprawa
zamków, naprawy i konserwacja projektorów filmowych, naprawy
i konserwacja skarbców, naprawy podwodne, naprawy tapicerskie,
naśnieżanie sztuczne, niszczenie szkodników innych niż w rolnictwie, nitowanie, obsługa basenów kąpielowych, obsługa i naprawa
samochodów, obsługa i naprawa samolotów, obsługa pojazdów, obsługa samochodów powypadkowych-naprawa, oczyszczanie dróg,
odnawianie dzieł sztuki, odnawianie instrumentów muzycznych,
czyszczenie odzieży, instalacja drzwi i okien, ostrzenie noży, piaskowanie, pojemniki z tonerem-napełnianie, polerowanie pojazdów,
pranie, pranie bielizny, pranie bielizny pościelowej, pranie na sucho,
prasowanie bielizny, prasowanie parowe odzieży, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, renowacja mebli, renowacja
odzieży, renowacja powłok cynowych, roboty wydobywcze-górnictwo, rozbiórka budynków, smarowanie pojazdów, stolarstwo meblowe-naprawy, wiercenie studni, szlifowanie za pomocą sproszkowanego pumeksu, sztuczne naśnieżanie, tapetowanie, tapicerowanie
mebli, tynkowanie, układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, usługi eksploatacji kamieniołomów, usługi hydrauliczne, usługi
pralni, usługi stacji obsługi samochodów-tankowanie i obsługa, usługi stoczniowe, wiercenie studni, wiercenie szybów olejowych lub
gazowych, wulkanizacja opon-naprawy, wynajem buldożerów, wynajem koparek, wynajem pomp odwadniających, wynajem sprzętu
budowlanego, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, wynajem
żurawi-maszyny budowlane, wypożyczanie maszyn do czyszczenia,
zabezpieczanie budynków przed wilgocią, zabezpieczanie pojazdów przed korozją, zabezpieczanie przed korozją, zabezpieczanie
przed wilgocią [budownictwo], naprawa zamków, zegarmistrzostwo-naprawa i konserwacja, malowanie i naprawy znaków, 39 akcje
ratunkowe-transport, usługi transportowe autobusowe, bagażniki
dachowe-wypożyczanie, butelkowanie-usługi, chroniony transport
przedmiotów wartościowych, dostarczanie korespondencji, przesyłek, dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów-zaopatrzenie, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dystrybucja energii, dystrybucja gazet, dystrybucja prądu
elektrycznego, dystrybucja wody, dzwony nurkowe-wypożyczanie,
fracht, fracht-przewóz towarów, frachtowe pośrednictwo, frankowanie przesyłek pocztowych, garaże-wynajmowanie, dystrybucja gazet, holowanie, informacja o transporcie, informacje o ruchu drogowym, kierowcy-usługi, kolejowy transport, wynajmowanie koni,
kontenery magazynowe-wypożyczanie, korespondencja, przesyłki-dostarczanie, dostarczanie kwiatów, lodówki-wypożyczanie, logi-
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styka transportu, łamanie lodu-usługi, łodzie-przechowywanie, magazynowanie, informacja o maganyzowaniu, magazynowanie
elektronicznych nośników danych lub dokumentów, wynajmowanie
magazynów, maklerstwo okrętowe, maklerstwo transportowe,
transport mebli, miejsca parkingowe-wynajmowanie, okrętowe ratownictwo-akcje ratunkowe, organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek morskich, osoby towarzyszące podróżnym-usługi, pakowanie produktów, pakowanie towarów, parkingi-prowadzenie,
wynajmowanie miejsc na parkingi, pilotowanie, rezerwowanie
miejsc na podróże, podróżni-transport, podróżni (usługi osób towarzyszących-), pojazdy-wypożyczanie, pomoc drogowa w przypadku
awarii samochodu-holowanie, pośrednictwo frachtowe, powietrzny
transport, promowy transport, przechowywanie łodzi, przenoszenie,
przewóz bagaży, przeprowadzki-usługi, dostarczanie przesyłek,
przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, ratownictwo-usługi, ratownictwo podwodne, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja podróży, rezerwacja transportu, rozładunek, transport poprzez rurociągi, rzeczny transport, samochodowy transport,
sanitarny transport, skafandry-ciężkie-wypożyczanie, składowanie,
składowanie towarów, spacerowe rejsy statkami, spedycja, transport
statkami, statki-ściąganie z mielizny, statki-wynajmowanie, statki wycieczkowe-rejsy, ściąganie statków z mielizny, śluzy-uruchamianie,
dostarczanie towarów, składowanie towarów, tramwaje-usługi,
transport, informacja o transporcie, pośrednictwo w transporcie,
transport-rezerwacja, transport barkami, transport i przechowywanie odpadów, transport i przechowywanie śmieci, transport kolejowy, transport łodziami, statkami, transport mebli, transport morski,
transport pasażerski, transport podróżnych, transport rurociągami,
transport rzeczny, transport samochodami opancerzonymi, transport sanitarny, turystyka-zwiedzanie, usługi kurierskie-listy lub towary, usługi taksówek, usługi transportu barkami, dystrybucja wody,
zaopatrywanie w wodę, organizowanie wycieczek, organizowanie
wycieczek morskich, wynajmowanie koni, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie bagażników dachowych, wypożyczanie dzwonów nurkowych [kesony], wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie lodówek,
wypożyczanie łodzi, statków, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie samochodów wyścigowych, wypożyczanie samolotów, wypożyczanie silników lotniczych, wypożyczanie skafandrów dla nurków, wypożyczanie wagonów kolejowych, wypożyczanie wagonów
silnikowych, wypożyczanie wagonów towarowych, wypożyczanie
wózków inwalidzkich, wypożyczanie zamrażarek, wystrzeliwanie satelitów na rzecz osób trzecich, załadunek statków, zaopatrywanie
w wodę, zwiedzanie turystyczne, 40 apreturowanie papieru, apreturowanie tkanin, barwienie futer, barwienie skór, barwienie szyb przez
obróbkę ich powierzchni, barwienie tkanin, ceramika-obróbka, chromowanie, cynowanie, dekatyzowanie tkanin, dezodoryzacja powietrza, dmuchanie szkła, dorabianie kluczy, obróbka drewna, drukowanie-usługi, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe,
drukowanie szablonów-wykroje, rysunki, druk sitowy, dzieła sztuki-oprawianie, dziewiarstwo-wypożyczanie maszyn, wytwarzanie
energii, usługi związane z farbiartswem, filmy fotograficzne-wywoływanie, folusznictwo, fotochemigrafia, frezowanie, barwienie futer,
modelowanie futer, nabłyszczanie futer, odświeżanie futer, satynowanie futer, futra-zabezpieczanie przed molami, galwanizacja, galwanotechnika, garbarstwo-usługi, grawerowanie, hafciarstwo, hartowanie metali, heblowanie, impregnowanie ognioodporne odzieży,
impregnowanie wodoodporne odzieży, impregnowanie wodoodporne tkanin, informacje o obróbce materiałów, introligatorstwo,
kadmowanie, kalandrowanie materiałów, konserwowanie napojów
i żywności, kotlarstwo-usługi, kowalstwo, krawiectwo, krawiectwo-usługi, krojenie tkanin, laminowanie, laser-trasowanie, litografia-drukowanie, lutowanie, łączenie materiałów na zamówienie, magnesowanie, metale-hartowanie, obróbka metali, odlewanie metali,
metale-platerowanie, młynarstwo, modelowanie futer, mrożenie
żywności, nabłyszczanie futer, obróbka mająca na celu uzyskanie
niegniotliwości tkanin, niklowanie, niszczenie odpadów, obrębianie
tkanin, obróbka ceramiki, informacje o obróbce materiałów, obróbka
taśm filmowych, obróbka wełny, barwienie obuwia, oczyszczanie
powietrza, oddzielania kolorów-obróbka, odkażanie materiałów niebezpiecznych, odlewanie metali, odpadki-niszczenie, odpadki i odpady-recykling, odświeżanie powietrza, odzież-impregnowanie wodoodporne, odzież-przeróbki, offset-drukowanie, oprawianie dziel
sztuki, owoce-wytłaczanie, obróbka apieru, piaskowanie-polerowanie, pikowanie tkanin, platerowanie metali, pokrywanie kadmem,
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polerowanie-ścieranie, posrebrzanie, powietrze-dezodoryzacja, odświeżanie powietrza, powlekanie galwaniczne, pozłacanie, preparowanie zwierząt, wypychanie-taksydermia, przeciwmolowe zabezpieczanie tkanin, przeróbki odzieży, przetwarzanie ropy naftowej,
rafinacja, recykling odpadków i odpadów, ropa naftowa-przetwarzanie, rymarstwo, satynowanie futer, skład fotograficzny, skórnictwo,
barwienie skór, obróbka skór, snucie osnów, sortowanie odpadów
i surowców wtórnych-przetwarzanie, spalanie śmieci i odpadków,
szkło optyczne-szlifowanie, szlifowanie, szlifowanie szkła optycznego, ścieranie, ścinanie i przycinanie drzew, śmieci i odpadki-spalanie,
tartaki, taśmy filmowe-obróbka, technik dentystyczny-usługi, barwienie tkanin, tkaniny-dekatyzowanie, tkaniny impregnowanie
ognioodporne, krojenie tkanin, obrębianie tkanin, obróbka tkanin,
obróbka mająca na celu uzyskanie niegniotliwości tkanin, wybielanie
tkanin, tkaniny-zabezpieczanie przed molami, trasowanie laserem,
trawienie np. powłok płaszczyzn, usuwanie pozostałości, ubój zwierząt, unieszkodliwianie odpadów-przetwarzanie, urządzenia grzewcze-wypożyczanie, urządzenia klimatyzacyjne-wypożyczanie, usługi
kotlarskie, uzdatnianie wody-oczyszczanie wody, wędzenie żywności, włókno-apreturowanie, włókno-barwienie, włókno-impregnowanie ognioodporne, włókno-obróbka, wulkanizacja-obróbka materiałów, wybielanie tkanin, wykonywanie odbitek fotograficznych,
wypożyczanie generatorów, wypożyczanie kotłów parowych, wypożyczanie maszyn dziewiarskich, wypożyczanie urządzeń grzewczych, wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych, wytłaczanie owoców, wytwarzanie energii, wywoływanie filmów fotograficznych,
zabezpieczanie futer przed molami, zamrażanie, kopiowanie zdjęć,
złocenie, zwierzęta-ubój, mrożenie żywności, wędzenie żywności,
42 akwanautyka-eksploracja podwodna, analizy chemiczne, analizy
dla eksploatacji pokładów roponośnych, analizy pisma ręcznego-grafologia, analizy systemów komputerowych, analizy wody, architektura, audyty energetyczne, badania bakteriologiczne, badania
biologiczne, badania chemiczne, badania geologiczne, badania naukowe, badania techniczne, badania w dziedzinie fizyki, badania
w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie mechaniki, badania
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, biologia-badania, projektowanie budynków, dekoracja wnętrz-projektowanie, digitalizacja dokumentów-skanowanie, doradztwo architektoniczne, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie planowania zużycia energii, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania stron internetowych, dostarczanie-opracowywanie
wyszukiwarek internetowych, drewno na pniu-ocena jakości, dzieła
sztuki-stwierdzanie autentyczności, ekpertyzy pól naftowych, ekspertyzy geologiczne, eksperymenty kliniczne, analiza dla eksploatacji pokładów roponośnych, eksploracja podwodna-akwanautyka,
elektroniczna konwersja danych lub programów, geologiczne badania, geologiczne ekspertyzy, geologiczne poszukiwania, hosting serwerów, instalacje oprogramowania komputerowego, inżynieria
techniczna, kalibrowanie, cechowanie-pomiary, komputerowy
sprzęt (doradztwo w zakresie projektowania), komputery (programowanie-), projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów, konserwacja oprogramowania komputerowego,
kontrola jakości, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, materiały-testowanie, miernictwo, usługi projektantów mody, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, ocena jakości
drewna na pniu, ocena jakości wełny, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, badania w zakresie ochrony środowiska
naturalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, opakowania-projektowanie, opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa-SaaS, oprogramowanie komputerowe-aktualizacja, oprogramowanie komputerowe-doradztwo w zakresie,
oprogramowanie komputerowe-instalacje, oprogramowanie komputerowe-konserwacja, oprogramowanie komputerowe-powielanie, oprogramowanie komputerowe-projektowanie, oprogramowanie komputerowe-wypożyczanie, planowanie urbanistyczne,
planowanie zużycia energii (doradztwo w zakresie-), prognozowanie
pogody, pola naftowe-ekspertyzy, pomiary geodezyjne pomiary
geodezyjne, poszukiwania geologiczne, poszukiwania ropy naftowej, powielanie oprogramowania komputerowego, prace badawczo-rozwojowe, nad nowymi produktami dla osób trzecich, prognozowanie pogody, usługi związane z prognozami meteorologicznymi,
projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania komputerowe-
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go, projektowanie systemów komputerowych, projekty techniczne
(opracowywanie-), przemysłowe wzornictwo ,poszukiwanie ropy
naftowej, rozsiewanie środków chemicznych w chmurach w celu wywołania deszczu, serwery-wypożyczanie hosting, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], szyby
naftowe-kontrola, tekstylia (testowanie-), testowanie materiałów, testowanie pojazdów, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, udostępnianie informacji naukowej i doradztwa
w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, udostępnianie miejsca na serwerach [strony internetowe], usługi chemiczne, usługi doradcze w zakresie technologi informacyjnej-IT, usługi graficzne, usługi komputerowe ochrona antywirusowa, (usługi w zakresie ochrony
antywirusowej-), usługi projektantów mody, utrzymywanie i tworzenie stron internetowych dla osób trzecich, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie
serwerów-hosting, wyszukiwarki internetowe-dostarczanie-opracowywanie, wzornictwo przemysłowe.

(111) 295640
(220) 2014 03 17
(210) 426204
(151) 2017 03 06
(441) 2014 07 07
(732) LTC INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA, Kędzierzyn-Koźle, PL.
(540) Mniam Mniam
(510), (511) 39 transport produktów żywnościowych.
(111) 295641
(220) 2006 07 10
(210) 313013
(151) 2017 03 24
(441) 2006 10 16
(732) JAGIELLONIA-BIAŁYSTOK SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Białystok, PL.
(540) J
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, żółty
(531) 24.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 odzież ochronna, automaty wrzutowe na żetony, automaty biletowe, automaty do gier na żetony lub monety, bramki
parkingowe [dla samochodów] uruchamiane monetą lub żetonem,
czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, daszki [osłony oczu], dystrybutory automatyczne, etui na okulary, etui na pince-nez, furtki obrotowe [turnikiety] automatyczne, urządzenia do gier
działających wyłącznie z odbiornikiem telewizyjnym, gwizdki alarmowe ostrzegawcze, karty magnetyczne do identyfikacji osób, karty magnetyczne kodowane, interfejsy, lornetki, lunety, parkometry,
pince-nez, skafandry, tablice ogłoszeń elektroniczne, dyski CD, dyski
DVD, 11 zapalniczki gazowe, latarki, latarki kieszonkowe, 14 medale,
odznaki, ozdobne zapinki, breloczki, figurki z metalu, puchary z metali
szlachetnych, biżuteria, bransoletki, broszki, pudełka na cygara, cygarniczki, kolczyki, breloczki ozdobne do kluczy, spinki i szpilki do krawatów, kubki z metali szlachetnych, kufle z metali szlachetnych, żetony
miedziane, monety, ozdoby, posągi z metali szlachetnych, posążki
z metali szlachetnych, zegarki, zegarki na rękę, zegary, 16 czasopisma,
dzienniki, foldery, albumy, fotografie, opakowania z tworzyw sztucznych, artykuły biurowe, figurki graczy, breloczki, gadżety sportowe,
afisze, plakaty, artykuły papiernicze, bloczki do pisania, bloki do pisania [listowe], broszury, chorągiewki papierowe, długopisy, kalendarze,
kalendarze z kartkami do zdzierania, kapelusze z kartonu, kartki, karty
pocztowe, koperty [artykuły piśmienne], naklejki adresowe, nalepki,
naklejki [materiały piśmienne], notatniki, notes podręczne, okładki,
obwoluty, ołówki, ołówki automatyczne, papeteria, papier listowy,
papier pakowy, papier srebrny, papier świecący, pieczęcie [stemple],
pióra [artykuły biurowe], pióra kulkowe, pióra wieczne, prospekty,
segregatory, skoroszyty na dokumenty, stemple, teczki, skoroszyty,
torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, zakładki do książek, zeszyty, 18 aktówki, dyplomatki, kapelusze, parasole
przeciwsłoneczne i przeciwdeszczowe, parasolki przeciwsłoneczne
i przeciwdeszczowe, portfele, portmonetki, smycze, tornistry szkolne,
paski, torby, walizki, 21 kubki nie z metali szlachetnych, kubki z papieru
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lub tworzyw sztucznych, maselniczki, naczynia na masło, otwieracze
do butelek, pałeczki do koktajli, kufle, dzbany, butelki, bidony, patery, wazony, puchary z porcelany, szkła, klosze do przykrywania masła,
klosze do przykrywania sera, 22 torby do pakowania z materiałów tekstylnych, worki do pakowania z materiałów tekstylnych, 24 sztandary,
flagi, chorągiewki, pledy, ręczniki, 25 bandany na szyję, bezrękawniki,
bluzki koszulowe, chusty, czapki, fulary (apaszki), kapelusze, krawaty,
kurtki, nakrycia głowy, daszki do osłony przed słońcem, peleryny, podkoszulki, pokrowce, rękawice, rękawiczki, szale, szaliki, T-shirty, odzież
z materiałów tekstylnych oraz skórzana, w tym: bluzy, koszule, piżamy,
pulowery, sukienki, spodnie, spodenki, swetry, szarfy, szelki, skarpety,
getry, kąpielówki, czepki, obuwie, kalosze, nakrycia głowy, 28 balony
do zabawy, bańki mydlane, gry planszowe, karty do gry, klocki, latawce, pluszowe zabawki, rzutki strzelnicze, rzutki strzałki, zabawki, torby
sportowe, sprzęt łyżwiarski, narciarski, wędkarski, piłki do gry, rakiety, deskorolki, rolki, deski surfingowe, przyrządy do gimnastyki, sanki,
zabawki, gry towarzyskie, 29 napoje na bazie mleka, chrupki z ziaren,
owocowe, ziemniaczane, kukurydza prażona, jogurt, kefir, krem na bazie masła, masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe,
masło z orzechów kokosowych, maślanka, mleczne produkty, mleko, napoje mleczne lub z przewagą mleka, ser, serwatka, śmietana,
30 kawa, herbata, czekolada, lody, wyroby cukiernicze i piekarnicze,
słodycze, 32 wody mineralne, gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, 34 tytoń, zapałki, papierosy, cygara,
papierośnice, popielniczki, 35 reklama osób trzecich na ich zlecenie,
wypożyczanie materiałów reklamowych, agencje informacji handlowej, analiza kosztów, badania rynku, dekoracja wystaw sklepowych,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, dystrybucja
materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], informacja o działalności gospodarczej, informacja w zakresie działalności gospodarczej, manekiny do celów reklamowych i promowania
sprzedaży, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, pomoc w zakresie zarządzania, pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym lub przemysłowym,
powielanie dokumentów, pozyskiwanie danych do komputerowych
bazy danych, profesjonalne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, reklamy, reklamy korespondencyjne, reklamy pasowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozlepianie
plakatów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotki, prospekty, druki, próbki], rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie próbek [dystrybucja], sondaże, opinie,
uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie powierzchni
na cele reklamowe, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, 36 zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie miejsc do handlowania, miejsc parkingowych,
garaży, 42 administrowanie stronami komputerowymi [sieciowymi],
aktualizacja oprogramowania komputerowego, analizy chemiczne,
analizy systemów komputerowych, badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, doradztwo w zakresie ochrony
środowiska, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja danych przez programy
komputerowe, odzyskiwanie danych komputerowych, powielanie
oprogramowania komputerowego, prace badawczo-rozwojowe [dla
osób trzecich], programowanie komputerowe, projektowanie opakowania, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, testowanie materiałów, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi chemiczne, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, wzornictwo przemysłowe, zarządzanie prawami
autorskimi, 43 bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, restauracje
samoobsługowe, restauracje, snack-bary, stołówki, usługi barowe,
wynajmowanie sal na posiedzenia, pensjonaty, motele, udostępnianie
terenu na kempingi.

(111) 295642
(151) 2017 03 24

(220) 2006 12 04
(441) 2007 03 19

(210) 318630
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(732) JAGIELLONIA-BIAŁYSTOK SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Białystok, PL.
(540) J
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony, żółty
(531) 24.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 odzież ochronna, automaty wrzutowe na żetony, automaty biletowe automaty do gier na żetony lub monety, bramki parkingowe [dla samochodów] uruchamiane monetą lub żetonem, czytniki
kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, daszki [osłony oczu],
dystrybutory automatyczne, etui na okulary, etui na pince-nez, furtki
obrotowe [turnikiety] automatyczne, urządzenia do gier działających
wyłącznie z odbiornikiem telewizyjnym, gwizdki alarmowe ostrzegawcze, karty magnetyczne do identyfikacji osób, karty magnetyczne
kodowane, interfejsy, lornetki, lunety, parkometry, pince-nez, skafandry, tablice ogłoszeń elektroniczne, 11 zapalniczki gazowe, latarki,
latarki kieszonkowe, 14 medale, odznaki, ozdobne zapinki, breloczki,
figurki z metalu, puchary z metali szlachetnych, biżuteria, bransoletki,
broszki, pudełka na cygara, cygarniczki, kolczyki, breloczki ozdobne
do kluczy, spinki i szpilki do krawatów, kubki z metali szlachetnych, kufle z metali szlachetnych, żetony miedziane, monety, ozdoby, posągi
z metali szlachetnych, posążki z metali szlachetnych, zegarki, zegarki
na rękę, zegary, 16 czasopisma, dzienniki, foldery, albumy, fotografie,
opakowania z tworzyw sztucznych, artykuły biurowe, figurki graczy,
breloczki, gadżety sportowe, afisze, plakaty, artykuły papiernicze,
bloczki do pisania, bloki do pisania [listowe], broszury, chorągiewki
papierowe, długopisy, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kapelusze z kartonu, kartki, karty pocztowe, koperty [artykuły
piśmienne], naklejki adresowe, nalepki, naklejki [materiały piśmienne],
notatniki, notes podręczne, okładki, obwoluty, ołówki, ołówki automatyczne, papeteria, papier listowy, papier pakowy, papier srebrny,
papier świecący, pieczęcie [stemple], pióra [artykuły biurowe], pióra
kulkowe, pióra wieczne, prospekty, segregatory, skoroszyty na dokumenty, stemple, teczki, skoroszyty, torebki do pakowania z papieru lub
tworzyw sztucznych, zakładki do książek, zeszyty, 18 aktówki, dyplomatki, kapelusze, parasole przeciwsłoneczne i przeciwdeszczowe, parasolki przeciwsłoneczne i przeciwdeszczowe, portfele, portmonetki,
smycze, tornistry szkolne, paski, torby, walizki, 21 kubki nie z metali
szlachetnych, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, maselniczki,
naczynia na masło, otwieracze do butelek, pałeczki do koktajli, kufle,
dzbany, butelki, bidony, patery, wazony, puchary z porcelany, szkła,
klosze do przykrywania masła, klosze do przykrywania sera, 22 torby
do pakowania z materiałów tekstylnych, worki do pakowania z materiałów tekstylnych, 24 sztandary, flagi, chorągiewki, pledy, ręczniki,
25 bandany na szyję, bezrękawniki, bluzki koszulowe, chusty, czapki, fulary (apaszki), kapelusze, krawaty, kurtki, nakrycia głowy, daszki
do osłony przed słońcem, peleryny, podkoszulki, pokrowce, rękawice,
rękawiczki, szale, szaliki, T-shirty, odzież z materiałów tekstylnych oraz
skórzana, w tym: bluzy, koszule, piżamy, pulowery, sukienki, spodnie,
spodenki, swetry, szarfy, szelki, skarpety, getry, kąpielówki, czepki,
obuwie, kalosze, nakrycia głowy, 28 balony do zabawy, bańki mydlane,
gry planszowe, karty do gry, klocki, latawce, pluszowe zabawki, rzutki
strzelnicze, rzutki strzałki, zabawki, torby sportowe, sprzęt łyżwiarski,
narciarski, wędkarski, piłki do gry, rakiety, deskorolki, rolki, deski surfingowe, przyrządy do gimnastyki, sanki, zabawki, gry towarzyskie,
29 napoje na bazie mleka, chrupki z ziaren, owocowe, ziemniaczane,
kukurydza prażona, jogurt, kefir, krem na bazie masła, masło arachidowe, masło kakaowe, masło z orzechów kokosowych, maślanka,
mleczne produkty, mleko, napoje mleczne lub z przewagą mleka, ser,
serwatka, śmietana, 30 kawa, herbata, czekolada, lody, wyroby cukiernicze i piekarnicze, słodycze, 32 wody mineralne, gazowane, napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, 34 tytoń, zapałki,
papierosy, cygara, papierośnice, popielniczki, 35 reklama osób trzecich na ich zlecenie, wypożyczanie materiałów reklamowych, agencje
informacji handlowej, analiza kosztów, badania rynku, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
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gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego,
dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów,
broszur], informacja o działalności gospodarczej, informacja w zakresie
działalności gospodarczej, manekiny do celów reklamowych i promowania sprzedaży, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, pomoc w zakresie zarządzania, pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym lub przemysłowym,
powielanie dokumentów, pozyskiwanie danych do komputerowych
bazy danych, profesjonalne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, reklamy, reklamy korespondencyjne, reklamy pasowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozlepianie
plakatów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotki, prospekty, druki, próbki], rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie próbek [dystrybucja], sondaże, opinie,
uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie powierzchni
na cele reklamowe, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, 36 zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie miejsc do handlowania, miejsc parkingowych,
garaży, 42 administrowanie stronami komputerowymi [sieciowymi],
aktualizacja oprogramowania komputerowego, analizy chemiczne,
analizy systemów komputerowych, badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, doradztwo w zakresie ochrony
środowiska, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja danych przez programy
komputerowe, odzyskiwanie danych komputerowych, powielanie
oprogramowania komputerowego, prace badawczo-rozwojowe [dla
osób trzecich], programowanie komputerowe, projektowanie opakowania, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, testowanie materiałów, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi chemiczne, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, wzornictwo przemysłowe, zarządzanie prawami
autorskimi, 43 bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, restauracje
samoobsługowe, restauracje, snack-bary, stołówki, usługi barowe,
wynajmowanie sal na posiedzenia, pensjonaty, motele, udostępnianie
terenu na kempingi.

(111) 295643
(220) 2014 07 17
(210) 431280
(151) 2017 03 06
(441) 2014 10 27
(732) XS EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) COOK PLUS
(510), (511) 9 zapisane nośniki dźwięku, tekstu i obrazu, w tym płyty
fonograficzne, płyty CD i DVD, dyski optyczne przeznaczone do odtwarzania w urządzeniach multimedialnych, nośniki dźwięku, tekstu
i obrazu zapisane w formacie mp3, nośniki dźwięku, tekstu i obrazu
zapisane w formacie przystosowanym do odtwarzania przez komputery i telefony komórkowe, audiobooki, e-booki, publikacje elektroniczne, e-prasa, urządzenia do rejestrowania dźwięku i obrazu,
urządzenia do odtwarzania dźwięku i obrazu, programy multimedialne, programy telewizyjne zapisane na taśmie filmowej, kasetach
magnetycznych i dyskach optycznych, 28 pamiątki i ozdoby związane
z organizowanymi festiwalami, konkursami oraz koncertami zawarte
w tej klasie, 35 usługi impresariatu w działalności artystycznej, usługi patronatu, doręczanie gazet osobom trzecim, prenumerata gazet
i czasopism dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie
plikami, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi prowadzenia detalicznej i hurtowej sprzedaży w tym z wykorzystaniem telekomunikacji i Internetu oraz usługi
sprzedaży wysyłkowej i katalogowej wydawnictw muzycznych na różnych nośnikach, gadżetów, pamiątek, wyrobów tekstylnych, odzieży,
38 usługi telekomunikacyjne świadczone przez portal internetowy,
przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem
Internetu, usługi dostarczania danych on-line z komputerowych baz
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danych, usługi dostępu do internetowych baz danych, usługi poczty elektronicznej, udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego
i czatu internetowego, obsługa internetowych forów dyskusyjnych,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem
sieci informatycznych, usługi dostarczania za pośrednictwem sieci
komputerowych plików tekstowych, wizualnych, audio-wizualnych,
muzycznych oraz plików i programów multimedialnych w formatach
przystosowanych do odtwarzania i odczytu przez komputery i telefony komórkowe, spersonalizowane usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci informatycznych zapewniające dostęp do informacji
i danych indywidualnie określonych dla każdego abonenta, w tym
do e-booków, audiobooków, programów komputerowych, plików
muzycznych i audiowizualnych, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży towarów i usług poprzez bezpośrednią
komunikację z klientem, usługi stacji telewizyjnych zawarte w tej
klasie w tym usługi transmisji programów radiowych i telewizyjnych,
usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi wideokonferencji, usługi
telewizji kablowej, usługi agencji informacyjnej, 41 widowiska, organizowanie i prowadzenie festiwali, festynów, imprez artystycznych
i kulturalnych, organizowanie i prowadzenie imprez integracyjnych
dla osób trzecich, informacja o festiwalach muzycznych i imprezach
artystycznych i kulturalnych, rozrywka, parki rozrywki, telewizyjne
i radiowe programy rozrywkowe, planowanie przyjęć rozrywkowych,
organizowanie i prowadzenie przyjęć rozrywkowych, organizowanie
balów, informacja o rozrywce, informacja o imprezach rozrywkowych,
rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, usługi dystrybucji biletów
na imprezy rozrywkowe i kulturalne, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, organizowanie loterii, usługi obozów
wakacyjnych rozrywkowych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury, rozrywki lub edukacji, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie imprez muzycznych, organizowanie
spektakli w ramach impresariatu, produkcja przedstawień teatralnych,
realizacja spektakli, wystawianie spektakli na żywo, rezerwacja miejsc
na spektakle, organizowanie, prowadzenie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, usługi edukacyjne, nauczanie, informacje
o edukacji, instruktaże, organizowanie i prowadzenie warsztatów
szkoleniowych, kształcenie praktyczne w formie pokazów, nauczanie
korespondencyjne, pisanie scenariuszy, produkcja filmów innych niż
reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, usługi
nagrywania, montażu, produkcji i rozpowszechniania programów radiowych, telewizyjnych i filmów, studia filmowe, usługi studia nagrań,
użytkowanie sal kinowych, producenckie usługi muzyczne, usługi
kompozycji muzycznych, usługi orkiestry, usługi prezenterów muzyki,
sale koncertowe, usługi artystów teatralnych, wypożyczanie dekoracji scenicznych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wynajmowanie
stadionów, usługi pokazów multimedialnych, usługi tłumaczy, usługi
reporterskie, usługi fotograficzne, usługi fotoreportaży, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, pisanie tekstów, innych niż
reklamowe, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, udostępnianie utworów tekstowych, wizualnych, audio-wizualnych i muzycznych
oraz plików i programów multimedialnych na portalach i stronach
internetowych, usługi komponowania układu graficznego publikacji,
inne niż do celów reklamowych.

(111) 295644
(220) 2006 12 04
(210) 466573
(151) 2017 03 03
(441) 2017 02 20
(732) JAGIELLONIA-BIAŁYSTOK SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Białystok, PL.
(540) J
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, czarny, biały
(531) 24.01.05, 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie kursów i szkoleń edukacyjnych o profilu rekreacyjno-sportowym, doradztwo w zakresie
użytkowania obiektów sportowych, organizowanie i prowadzenie
centrów rozrywki i rekreacji, organizowanie spektakli [usługi impresariów], organizowanie zawodów sportowych, organizowanie
balów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie pracowni
specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii,
organizowanie obozów sportowych, organizowanie przyjęć [rozrywka], organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji,
parki rozrywki, planowanie przebiegu przyjęć [część rozrywkowa],
poradnictwo zawodowe [porady w zakresie edukacji lub kształcenia], publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], publikowanie książek,
rezerwacja miejsc na spektakle, rozrywka, usługi tłumaczeń, usługi
związane z organizacją wypoczynku, użytkowanie sal kinowych, wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów].

(111) 295645
(220) 2014 04 11
(151) 2017 02 27
(441) 2014 07 21
(732) CZECHOWSKI ROBERT FHU, Przybynów, PL.
(540) RC TYTAN
(540)

(210) 427395

Kolor znaku: czerwony, granatowy, żółty, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 telefony komórkowe, smartfony, tablety, karty pamięci, nawigacje GPS, komputery stacjonarne i przenośne, telewizory
i akcesoria do nich, oraz alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy
dźwiękowe, anteny, akumulatory elektryczne, baterie elektryczne
chipy jako układy scalone, chipy z kodem DNA, centrale alarmowe,
czujniki, czujniki alarmowe, czytniki jako sprzęt przetwarzania danych, czytniki znaków optycznych, czytniki zbliżeniowe i osprzęt
pomocniczy, urządzenia elektryczne do dozorowania, dyktafony,
dyski i nośniki do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe,
nośniki informacji i danych magnetyczne i optyczne, dyski magnetyczne, dyski optyczne, CD-ROMy, odtwarzacze płyt kompaktowych,
DVD i kaset, dzwonki alarmowe elektryczne, głośniki, wzmacniacze, akcesoria do urządzeń do rejestrowania dźwięku, urządzenia
do nagłaśniania, urządzenia do rejestrowania i transmisji dźwięku,
elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia
kontrolno-sterujące, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, kable i przewody elektryczne, kable koncentryczne, zasilacze elektryczne, akcesoria do kabli i przewodów takie jak złącza, wtyki i gniazda do kabli
i przewodów, przewody do zastosowań w instalacjach urządzeń alarmowych, kamery przemysłowe, kamery obrotowe, akcesoria do kamer przemysłowych i obrotowych, sterowniki i obrotnice do kamer
przemysłowych, atrapy kamer przemysłowych, karty magnetyczne
zakodowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, kasety video, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, ładowarki, odtwarzacze kasetowe, magnetofony, magnetofony kasetowe bez wzmacniacza mocy, magnetofony taśmowe,
magnetowidy, magnetyczne karty identyfikujące, mikrofony, media
konwertery, wideo konwertery, modulatory telewizyjne, monitory,
monitory ekranowe, monitory jako hardware komputerowy, monitory bezprzewodowe, akcesoria i obudowy do monitorów, nadajnika sygnałów elektronicznych, akcesoria i obudowy do nadajników
i sygnalizatorów, obiektywy, obiektywy do kamer, odbiorniki audio-video, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, przedłużacze USB i przełączniki, przenośne odtwarzacze mediów, przenośny
radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy, przyciski napadowe, przyciski
zwalniające drzwi, przyrządy obserwacyjne, radary, radia i odbiorniki
radiowe, rejestratory cyfrowe, akcesoria do rejestratorów cyfrowych,
routery, sprzęt radiotelefoniczny, bezprzewodowe systemy obserwacyjne, w tym cyfrowe, systemy stacji monitoringu, oprogramowanie do stacji monitorujących nagrane lub jako software ładowalny,
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sygnalizatory alarmowe, sterowniki do bram i rolet, układy scalone,
układy scalone jako systemy alarmowe, switche, transpondery, akcesoria do transponderów, akcesoria do urządzeń przekaźnikowych,
rejestrujących i nadawczych, urządzenia do nawigacji satelitarnej,
urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia GPS, urządzenia
telewizyjne, urządzenia telefoniczne, urządzenia projekcyjne, urządzenia i nośniki danych do cyfrowej rejestracji obrazu, wykrywacze,
detektory, wideomofony, domofony, interkomy, akcesoria do wideomofonów i domofonów, wykrywacze przedmiotów metalowych,
zamki elektryczne, szyfrowe zamki elektryczne, zwory elektromagnetyczne i elektrozaczepy, zasilacze, odbiorniki stereo, tunery, urządzenia nagrywające stereo, odtwarzacze i urządzenia rejestrujące dla
mini dysków, odtwarzacze i urządzenia rejestrujące z pamięcią cyfrową, urządzenia wyrównawcze, słuchawki na uszy, systemy teatru
domowego włączające wzmacniacze i systemy głośnomówiące łub
systemy ze słuchawkami na uszy, zestawy telewizyjne, zestawy telewizyjne z monitorem ekranowym (CRT), zestawy telewizyjne z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD), projekcyjne zestawy telewizyjne, zestawy telewizyjne z ekranami plazmowymi, cyfrowe tunery
telewizyjne, urządzenia LCD, urządzenia konwertujące sygnał na obraz (STB), urządzenia video do nagrywania i odtwarzania, odtwarzacze i urządzenia nagrywające taśm video, odtwarzacze dysków
video, kamery video, cyfrowe kamery obrazu statycznego i obrazu
fdmowego, odtwarzacze i urządzenia rejestrujące DVD, odtwarzacze
i urządzenia rejestrujące HDD, odtwarzacze i urządzenia rejestrujące
HD DVD, odtwarzacze i urządzenia rejestrujące do dysków w technologii Blue-ray, komputery, monitory do komputerów, sprzęt peryferyjny do komputerów, urządzenia i instalacje do monitorowania,
kontroli dostępu, telewizji przemysłowej, antywłamaniowe, sygnalizatory akustyczne, elektryczne dzwonki sygnalizacyjne, elektryczne
instalacje przeciwwłamaniowe, kable koncentryczne i elektryczne,
kamery wideo, kamery wideo zespolone z magnetofonem, łączniki elektryczne, optyczne włókna przewodzące promienie świetlne,
światłowody, przekaźniki elektryczne, urządzenia do rejestrowania
przebiegu zjawisk czasowych, urządzenia telewizyjne, komputerowe
urządzenia peryferyjne, urządzenia do komunikacji wewnętrznej,
urządzenia do przetwarzania informacji współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia i instalacje do monitorowania, elektryczne i elektroniczne zabezpieczenia
i wyposażenia antywłamaniowe i antynapadowe banków, obiektów
handlowych, przemysłowych, lokali mieszkalnych, zestawy automatyki do wyposażenia zabezpieczającego, urządzenia sygnalizacyjne,
alarmowe, antywłamaniowe, czujniki elektroniczne, telewizja przemysłowa pod dozorem, urządzenia ostrzegające, systemy alarmowe,
kontrole dostępu, rejestratory przemysłowe, urządzenia do archiwizacji obrazu i dźwięku i wizualizacji, monitory przemysłowe, urządzenia przemysłowe kamery, obiektywy, nagrywarki, akcesoria, osprzęt
i oprogramowanie do wyżej wymienionych urządzeń.

(111) 295646
(220) 2014 04 17
(151) 2017 01 30
(441) 2014 08 04
(732) STEC SPÓŁKA JAWNA, Chrzanów, PL.
(540) Kasztelania CITY CENTRE
(540)

(210) 427627

Kolor znaku: czarny, żółty, pomarańczowy
(531) 02.01.30, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, nie ujęte
w innych klasach obejmujące materiały reklamowe, promocyjne, publikacje periodyczne i nieperiodyczne, opakowania, druki, materiały
introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania,
maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebii), materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach),
czcionki drukarskie, matryce drukarskie, 35 reklama, zarządzanie
w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa,
bankowość, majątek nieruchomy, 37 usługi budowlane, naprawybu-
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dynków i budowli, urządzeń mechanicznych i elektrycznych, usługi
instalacyjne w zakresie urządzeń mechanicznych i elektrycznych,
39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.

(111) 295647
(220) 2014 04 30
(210) 428102
(151) 2017 03 17
(441) 2014 08 18
(732) MOLLY MALONE`S IRISH PUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Molly Malone’s Irish Pub
(510), (511) 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, usługi w zakresie organizowania,koncertów muzycznych, usługi
związane z rozrywką, w tym organizowanie imprezrozrywkowych i informacja o nich, usługi związane z organizacją przyjęć, organizowanie
spektakli, 43 usługi gastronomiczne, usługi barów, pubów, restauracji,
winiarni, kawiarni, herbaciarni,cukierni, pijalni czekolady i piwiarni,
snack-barów, barów szybkiej obsługi, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi polegające na przygotowywaniu i serwowaniu posiłków i napojów w restauracjach, pubach, barach szybkiej obsługi,winiarniach, kawiarniach, herbaciarniach, cukierniach, pijalniach czekolady i piwiarniach, snack-barach usługi polegające na przygotowywaniu
i serwowaniu posiłkówi napojów na zamówienie.
(111) 295648
(220) 2014 05 19
(210) 428938
(151) 2017 02 28
(441) 2014 09 01
(732) ADIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zielona Góra, PL.
(540) Bitcoin Day
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, publikowanie tekstów, 43 wynajmowanie sal na konferencje.
(111) 295649
(220) 2014 05 23
(210) 429187
(151) 2017 03 06
(441) 2014 09 01
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., NEUCHATEL, CH.
(540) IQOS
(540)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01
(510), (511) 9 baterie do urządzeń elektronicznych stosowanych
do podgrzewania tytoniu, ładowarki baterii do papierosów elektronicznych, ładowarki baterii do urządzeń elektronicznych stosowanych do podgrzewania tytoniu, ładowarki USB do papierosów
elektronicznych, ładowarki USB do urządzeń elektronicznych stosowanych do podgrzewania tytoniu, ładowarki samochodowe do papierosów elektronicznych, ładowarki samochodowe do urządzeń
stosowanych do podgrzewania tytoniu, elektroniczne papierośnice
wielorazowego użytku, urządzenia do wygaszania oraz części i akcesoria stosowane do papierosów elektronicznych oraz urządzeń
do podgrzewania tytoniu, baterie do papierosów elektrycznych,
baterie do urządzeń elektronicznych stosowanych do żarzenia tytoniu, ładowarki baterii do urządzeń elektronicznych stosowanych
do żarzenia tytoniu, ładowarki USB do urządzeń elektronicznych
stosowanych do żarzenia tytoniu, ładowarki samochodowe do urządzeń stosowanych do żarzenia tytoniu, ładunki, części i akcesoria
stosowane do urządzeń do żarzenia tytoniu, 11 urządzenia do podgrzewania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych, urządzenia do podgrzewania płynów, urządzenia do wytwarzania pary, elektroniczne
aparaty wyparne, elektroniczne urządzenia do odparowywania
dymu, urządzenia do spalania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych,
odparowywacze zasilane elektrycznie, 34 tytoń, tytoń surowy oraz
tytoń w stanie przetworzonym, wyroby tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń
do fajek, tytoń do żucia, tabaka, papierosy kretek, snus, substytuty
tytoniu (nie do celów medycznych), przybory dla palaczy, ustniki
oraz bibułka do papierosów, filtry do papierosów, pojemniki na tytoń nie z metali szlachetnych, papierośnice nie z metali szlachetnych,
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popielniczki nie z metali szlachetnych, fajki, kieszonkowe przyrządy
do skręcania papierosów, zapalniczki dla palaczy tytoniu, zapałki,
laseczki tytoniowe, grzane wyroby tytoniowe, przyrządy elektroniczne do podgrzewania papierosów, urządzenia elektroniczne
do palenia tytoniu, papierosy elektroniczne, papierosy elektroniczne
do stosowania jako zamiennik dla papierosów tradycyjnych, urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotynowych, przybory dla palaczy papierosów elektronicznych, ładunki, urządzenia do wygaszania
oraz części i akcesoria stosowane do papierosów elektronicznych
oraz urządzeń do podgrzewania tytoniu, papierosy aromatyzowane,
przyrządy elektroniczne żarzenia papierosów, urządzenia do odparowywania tytoniu, wyrobów tytoniowych oraz substytutów tytoniu, części i akcesoria stosowane do urządzeń do żarzenia tytoniu.

(111) 295650
(220) 2014 05 23
(210) 429188
(151) 2017 03 06
(441) 2014 09 01
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., NEUCHATEL, CH.
(540) Q
(540)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01
(510), (511) 9 baterie do urządzeń elektronicznych stosowanych
do podgrzewania tytoniu, ładowarki baterii do papierosów elektronicznych, ładowarki baterii do urządzeń elektronicznych stosowanych do podgrzewania tytoniu, ładowarki USB do papierosów
elektronicznych, ładowarki USB do urządzeń elektronicznych stosowanych do podgrzewania tytoniu, ładowarki samochodowe do papierosów elektronicznych, ładowarki samochodowe do urządzeń
stosowanych do podgrzewania tytoniu, elektroniczne papierośnice
wielorazowego użytku, urządzenia do wygaszania oraz części i akcesoria stosowane do papierosów elektronicznych oraz urządzeń
do podgrzewania tytoniu, baterie do papierosów elektrycznych,
baterie do urządzeń elektronicznych stosowanych do żarzenia tytoniu, ładowarki baterii do urządzeń elektronicznych stosowanych
do żarzenia tytoniu, ładowarki USB do urządzeń elektronicznych
stosowanych do żarzenia tytoniu, ładowarki samochodowe do urządzeń stosowanych do żarzenia tytoniu, ładunki, części i akcesoria
stosowane do urządzeń do żarzenia tytoniu, 11 urządzenia do podgrzewania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych, urządzenia do podgrzewania płynów, urządzenia do wytwarzania pary, elektroniczne
aparaty wyparne, elektroniczne urządzenia do odparowywania
dymu, urządzenia do spalania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych,
odparowywacze zasilane elektrycznie, 34 tytoń, tytoń surowy oraz
tytoń w stanie przetworzonym, wyroby tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń
do fajek, tytoń do żucia, tabaka, papierosy kretek, snus, substytuty
tytoniu (nie do celów medycznych), przybory dla palaczy, ustniki
oraz bibułka do papierosów, filtry do papierosów, pojemniki na tytoń nie z metali szlachetnych, papierośnice nie z metali szlachetnych,
popielniczki nie z metali szlachetnych, fajki, kieszonkowe przyrządy
do skręcania papierosów, zapalniczki dla palaczy tytoniu, zapałki,
laseczki tytoniowe, grzane wyroby tytoniowe, przyrządy elektroniczne do podgrzewania papierosów, urządzenia elektroniczne
do palenia tytoniu, papierosy elektroniczne, papierosy elektroniczne
do stosowania jako zamiennik dla papierosów tradycyjnych, urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotynowych, przybory dla palaczy papierosów elektronicznych, ładunki, urządzenia do wygaszania
oraz części i akcesoria stosowane do papierosów elektronicznych
oraz urządzeń do podgrzewania tytoniu, papierosy aromatyzowane,
przyrządy elektroniczne żarzenia papierosów, urządzenia do odparowywania tytoniu, wyrobów tytoniowych oraz substytutów tytoniu, części i akcesoria stosowane do urządzeń do żarzenia tytoniu.
(111) 295651
(220) 2014 05 26
(210) 429253
(151) 2017 03 29
(441) 2014 09 15
(732) ADAMSKI RAFAŁ EUROPLAST, Sosnowiec, PL.
(540) Fenix
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(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty
(531) 04.03.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 pośrednictwo handlowe.
(111) 295652
(220) 2010 11 22 K
(210) 429322
(151) 2016 03 02
(441) 2014 07 07
(732) EUROVIA (SOCIÉTÉ ANONYME), RUEIL-MALMAISON, FR.
(540) NOXER
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, farby i rozcieńczalniki do farb,
tynki, środki zabezpieczające przed rdzą i przed psuciem się drewna, bejce, surowe żywice naturalne, 17 farby cementowe, mianowicie
farby izolacyjne, 19 materiały konstrukcyjne niemetalowe, mianowicie przeciwzabrudzeniowe bloki betonowe zawierające dwutlenek
tytanu, asfalt, pak, bitumy, mieszanki bitumiczne przeciwzabrudzeniowe zawierające dwutlenek tytanu, środki wiążące i produkty
utwardzające do podłóg i dróg, materiały wiążące do naprawy dróg.
(111) 295653
(220) 2014 06 04
(210) 429639
(151) 2015 06 02
(441) 2014 09 15
(732) BUTKIEWICZ MARIUSZ CELS, Suwałki, PL.
(540) CELS
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej drzwi i okien
oraz części do nich, drzwi i bram garażowych, bram ogrodzeniowych, 37 wznoszeniem budynków, wykonywanie pokryć dachowych, wykonywanie robót instalacyjnych, elektrycznych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych,
murowanie, tynkowanie, malowanie, usługi w zakresie ocieplania
domów, usługi izolowania i uszczelniania budynków, usługi w zakresie wykonywania oraz serwisowania wentylacji mechanicznych
oraz wentylacji z odzyskiem ciepła, montaż kolektorów słonecznych
i paneli fotowoltaicznych oraz instalacji do ogrzewania za pomocą
kolektorów słonecznych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, drzwi
i bram garażowych, bram ogrodzeniowych.
(111) 295654
(220) 2014 06 13
(210) 430013
(151) 2017 03 23
(441) 2014 09 29
(732) TLC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gorlice, PL.
(540) TLC GROUP www.tlc.eu
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, żółty
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 słupy na afisze metalowe, altany, konstrukcje z metalu,
przenośnie konstrukcje z metalu, metalowe barierki bezpieczeństwa
na drogach, metalowe barierki ochronne, płyty i arkusze z blachy,
blacha stalowa ocynowana, boazeria metalowa, bramki wejściowe
kołowrotowe nie automatyczne, bramy metalowe, metalowe bramy
przesuwne i rozwierane, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe płyty dla budownictwa, metalowe pokrycia
dachowe, metalowe płyty do drzwi, konstrukcje metalowe, szkielety
ramowe do konstrukcji metalowych, konstrukcje metalowe dla budownictwa, metalowe konstrukcje nośne szklarni, konstrukcje przenośne metalowe, konstrukcje stalowe dla budownictwa, metalowe
materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, metalowe palisady i ogrodzenia, ogrodzenia stałe i tymczasowe, ogrodzenia pełne i ażurowe,
ogrodzenia gabionowe, metalowe podpory i stemple, słupy ogrodzeniowe metalowe, pręty metalowe do lutowania i spawania, siatka
druciana, słupy i podpory metalowe, słupy metalowe jako elementy
konstrukcyjne, stopnie schodów metalowe, metalowe ścianki z pali,
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palisady metalowe, taśmy do związywania metalowe, taśmy żelazne, palety transportowe metalowe, metalowe palety do transportu
wewnętrznego, metalowe wsporniki metalowe dla budownictwa,
materiały zbrojeniowe do betonu, materiały metalowe zbrojeniowe
do przewodów rurowych, drabiny metalowe, rusztowania metalowe, rusztowania przejezdne, rusztowania przestrzenne, rusztowania
fasadowe, materiały wykończeniowe metalowe, schody metalowe,
metalowe schody przemysłowe, metalowe schody kontenerowe,
pomosty metalowe, metalowe schody spiralne, metalowe kraty pomostowe, barierki i poręcze metalowe, stopnie schodowe metalowe,
parkany metalowe, metalowe systemy zadaszeń, metalowe zapory
siatkowe, metalowe ograniczniki skrajne drogi, metalowa sygnalizacja nieświetlna i niemechaniczna, metalowe elementy do ogrodzeń,
palisad, bram, bramek i schodów, wieszaki na drut kolczasty, zawiasy
i płyty stalowe, okucia metalowe, kontenery metalowe, metalowe
kontenery sanitarne, metalowe kontenery biurowe, metalowe kontenery magazynowe, elementy metalowe do kontenerów, metalowe
kółka samonastawne do mebli, metalowy osprzęt do mebli, metalowe akcesoria do mebli, 35 wynajmowanie maszyn i urządzeń dla
biur, sprzedaż mebli, sprzedaż mebli biurowych, wynajmowanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, wynajem mebli biurowych,
usługi oferowania do sprzedaży w hurtowniach, sklepach oraz za pośrednictwem Internetu wyrobów, sprzętu, maszyn i urządzeń dla biur
i budownictwa, w szczególności mebli biurowych, rusztowań fasadowych i przestrzennych, rusztowań przejezdnych, zsypów do gruzu, ogrodzeń tymczasowych, ogrodzeń stałych, szalunków stropowych i ściennych, drabin przemysłowych i specjalnych, systemów
zadaszeń, wieży wyporowych, wciągarek linowych, wind dekarskich,
wind towarowo-osobowych, podnośników towarowo-osobowych,
urządzeń wspomagających bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
kontenerów, usługi wynajmu wyrobów, sprzętu, maszyn i urządzeń
dla biur, w szczególności mebli biurowych, 37 usługi budowlano-remontowe, przygotowywanie terenu pod budowę, wznoszenie
kompletnych obiektów budowlanych i ich części, inżynieria lądowa
i wodna, usługi instalacyjne, usługi budowlane wykończeniowe, restaurowanie i konserwacje budynków, nadzór nad robotami budowlanymi, nadzór techniczny, zakładanie izolacji przeciwwilgociowych,
wodochronnych i dźwiękochłonnych, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem urządzeń budowlanych, w szczególności rusztowań
fasadowych i przestrzennych, rusztowań przejezdnych, zsypów
do gruzu, ogrodzeń tymczasowych, systemów zadaszeń, wind towarowo-osobowych, usługi montażu i demontażu rusztowań, usługi
instalacyjne, usługi w zakresie wypożyczania przenośnych konstrukcji budowlanych, usługi doradcze w zakresie budownictwa, usługi
wynajmu wyrobów, sprzętu, maszyn i urządzeń dla budownictwa,
w szczególności rusztowań fasadowych i przestrzennych, rusztowań
przejezdnych, zsypów do gruzu, ogrodzeń tymczasowych, ogrodzeń
stałych, szalunków stropowych i ściennych, drabin przemysłowych
i specjalnych, systemów zadaszeń, wieży wyporowych, wciągarek
linowych, wind dekarskich, wind towarowo-osobowych, podnośników towarowo-osobowych, urządzeń wspomagających bezpieczeństwo w ruchu drogowym, kontenerów.

(111) 295655
(220) 2014 06 13
(210) 430014
(151) 2017 03 23
(441) 2014 09 29
(732) TLC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gorlice, PL.
(540) TLC RENTAL
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, niebieski
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 słupy na afisze metalowe, altany, konstrukcje z metalu,
przenośnie konstrukcje z metalu, metalowe barierki bezpieczeństwa
na drogach, metalowe barierki ochronne, płyty i arkusze z blachy,
blacha stalowa ocynowana, boazeria metalowa, bramki wejściowe
kołowrotowe nie automatyczne, bramy metalowe, metalowe bramy
przesuwne i rozwierane, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe płyty dla budownictwa, metalowe pokrycia
dachowe, metalowe płyty do drzwi, konstrukcje metalowe, szkielety
ramowe do konstrukcji metalowych, konstrukcje metalowe dla bu-
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downictwa, metalowe konstrukcje nośne szklarni, konstrukcje przenośne metalowe, konstrukcje stalowe dla budownictwa, metalowe
materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, metalowe palisady i ogrodzenia, ogrodzenia stałe i tymczasowe, ogrodzenia pełne i ażurowe,
ogrodzenia gabionowe, metalowe podpory i stemple, słupy ogrodzeniowe metalowe, pręty metalowe do lutowania i spawania, siatka
druciana, słupy i podpory metalowe, słupy metalowe jako elementy
konstrukcyjne, stopnie schodów metalowe, metalowe ścianki z pali,
palisady metalowe, taśmy do związywania metalowe, taśmy żelazne, palety transportowe metalowe, metalowe palety do transportu
wewnętrznego, metalowe wsporniki metalowe dla budownictwa,
materiały zbrojeniowe do betonu, materiały metalowe zbrojeniowe
do przewodów rurowych, drabiny metalowe, rusztowania metalowe,
rusztowania przejezdne, rusztowania przestrzenne, rusztowania fasadowe, materiały wykończeniowe metalowe, schody metalowe, metalowe schody przemysłowe, metalowe schody kontenerowe, pomosty
metalowe, metalowe schody spiralne, metalowe kraty pomostowe,
barierki i poręcze metalowe, stopnie schodowe metalowe, parkany
metalowe, metalowe systemy zadaszeń, metalowe zapory siatkowe,
metalowe ograniczniki skrajne drogi, metalowa sygnalizacja nieświetlna i niemechaniczna, metalowe elementy do ogrodzeń, palisad, bram,
bramek i schodów, wieszaki na drut kolczasty, zawiasy i płyty stalowe,
okucia metalowe, kontenery metalowe, metalowe kontenery sanitarne, metalowe kontenery biurowe, metalowe kontenery magazynowe,
elementy metalowe do kontenerów, metalowe kółka samonastawne
do mebli, metalowy osprzęt do mebli, metalowe akcesoria do mebli,
35 wynajmowanie maszyn i urządzeń dla biur, sprzedaż mebli, sprzedaż mebli biurowych, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wynajem mebli biurowych, usługi oferowania do sprzedaży
w hurtowniach, sklepach oraz za pośrednictwem Internetu wyrobów,
sprzętu, maszyn i urządzeń dla biur i budownictwa, w szczególności
mebli biurowych, rusztowań fasadowych i przestrzennych, rusztowań
przejezdnych, zsypów do gruzu, ogrodzeń tymczasowych, ogrodzeń
stałych, szalunków stropowych i ściennych, drabin przemysłowych
i specjalnych, systemów zadaszeń, wieży wyporowych, wciągarek linowych, wind dekarskich, wind towarowo-osobowych, podnośników
towarowo-osobowych, urządzeń wspomagających bezpieczeństwo
w ruchu drogowym, kontenerów, usługi wynajmu wyrobów, sprzętu,
maszyn i urządzeń dla biur, w szczególności mebli biurowych, usługi
pośrednictwa w zakresie kojarzenia kontrahentów i zawierania umów
handlowych, 37 usługi budowlano-remontowe, przygotowywanie
terenu pod budowę, wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych i ich części, inżynieria lądowa i wodna, usługi instalacyjne, usługi
budowlane wykończeniowe, restaurowanie i konserwacje budynków,
nadzór nad robotami budowlanymi, nadzór techniczny, zakładanie
izolacji przeciwwilgociowych, wodochronnych i dźwiękochłonnych,
wynajem sprzętu budowlanego, wynajem urządzeń budowlanych,
w szczególności rusztowań fasadowych i przestrzennych, rusztowań
przejezdnych, zsypów do gruzu, ogrodzeń tymczasowych, systemów
zadaszeń, wind towarowo-osobowych, usługi montażu i demontażu
rusztowań, usługi instalacyjne, usługi w zakresie wypożyczania przenośnych konstrukcji budowlanych, usługi doradcze w zakresie budownictwa, usługi wynajmu wyrobów, sprzętu, maszyn i urządzeń dla budownictwa, w szczególności rusztowań fasadowych i przestrzennych,
rusztowań przejezdnych, zsypów do gruzu, ogrodzeń tymczasowych,
ogrodzeń stałych, szalunków stropowych i ściennych, drabin przemysłowych i specjalnych, systemów zadaszeń, wieży wyporowych,
wciągarek linowych, wind dekarskich, wind towarowo-osobowych,
podnośników towarowo-osobowych, urządzeń wspomagających
bezpieczeństwo w ruchu drogowym, kontenerów.

(111) 295656
(220) 2014 06 13
(210) 430015
(151) 2017 03 23
(441) 2014 09 29
(732) TLC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gorlice, PL.
(540) TLC
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 6 słupy na afisze metalowe, altany, konstrukcje z metalu,
przenośnie konstrukcje z metalu, metalowe barierki bezpieczeństwa
na drogach, metalowe barierki ochronne, płyty i arkusze z blachy,
blacha stalowa ocynowana, boazeria metalowa, bramki wejściowe
kołowrotowe nie automatyczne, bramy metalowe, metalowe bramy
przesuwne i rozwierane, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe płyty dla budownictwa, metalowe pokrycia
dachowe, metalowe płyty do drzwi, konstrukcje metalowe, szkielety
ramowe do konstrukcji metalowych, konstrukcje metalowe dla budownictwa, metalowe konstrukcje nośne szklarni, konstrukcje przenośne metalowe, konstrukcje stalowe dla budownictwa, metalowe
materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, metalowe palisady i ogrodzenia, ogrodzenia stałe i tymczasowe, ogrodzenia pełne i ażurowe,
ogrodzenia gabionowe, metalowe podpory i stemple, słupy ogrodzeniowe metalowe, pręty metalowe do lutowania i spawania, siatka
druciana, słupy i podpory metalowe, słupy metalowe jako elementy
konstrukcyjne, stopnie schodów metalowe, metalowe ścianki z pali,
palisady metalowe, taśmy do związywania metalowe, taśmy żelazne, palety transportowe metalowe, metalowe palety do transportu
wewnętrznego, metalowe wsporniki metalowe dla budownictwa,
materiały zbrojeniowe do betonu, materiały metalowe zbrojeniowe
do przewodów rurowych, drabiny metalowe, rusztowania metalowe, rusztowania przejezdne, rusztowania przestrzenne, rusztowania
fasadowe, materiały wykończeniowe metalowe, schody metalowe,
metalowe schody przemysłowe, metalowe schody kontenerowe,
pomosty metalowe, metalowe schody spiralne, metalowe kraty pomostowe, barierki i poręcze metalowe, stopnie schodowe metalowe,
parkany metalowe, metalowe systemy zadaszeń, metalowe zapory
siatkowe, metalowe ograniczniki skrajne drogi, metalowa sygnalizacja nieświetlna i niemechaniczna, metalowe elementy do ogrodzeń,
palisad, bram, bramek i schodów, wieszaki na drut kolczasty, zawiasy
i płyty stalowe, okucia metalowe, kontenery metalowe, metalowe
kontenery sanitarne, metalowe kontenery biurowe, metalowe kontenery magazynowe, elementy metalowe do kontenerów, metalowe
kółka samonastawne do mebli, metalowy osprzęt do mebli, metalowe akcesoria do mebli, 35 wynajmowanie maszyn i urządzeń dla
biur, sprzedaż mebli, sprzedaż mebli biurowych, wynajmowanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, wynajem mebli biurowych,
usługi oferowania do sprzedaży w hurtowniach, sklepach oraz za pośrednictwem Internetu wyrobów, sprzętu, maszyn i urządzeń dla biur
i budownictwa, w szczególności mebli biurowych, rusztowań fasadowych i przestrzennych, rusztowań przejezdnych, zsypów do gruzu, ogrodzeń tymczasowych, ogrodzeń stałych, szalunków stropowych i ściennych, drabin przemysłowych i specjalnych, systemów
zadaszeń, wieży wyporowych, wciągarek linowych, wind dekarskich,
wind towarowo-osobowych, podnośników towarowo-osobowych,
urządzeń wspomagających bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
kontenerów, usługi wynajmu wyrobów, sprzętu, maszyn i urządzeń
dla biur, w szczególności mebli biurowych, 37 usługi budowlano-remontowe, przygotowywanie terenu pod budowę, wznoszenie
kompletnych obiektów budowlanych i ich części, inżynieria lądowa
i wodna, usługi instalacyjne, usługi budowlane wykończeniowe, restaurowanie i konserwacje budynków, nadzór nad robotami budowlanymi, nadzór techniczny, zakładanie izolacji przeciwwilgociowych,
wodochronnych i dźwiękochłonnych, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem urządzeń budowlanych, w szczególności rusztowań
fasadowych i przestrzennych, rusztowań przejezdnych, zsypów
do gruzu, ogrodzeń tymczasowych, systemów zadaszeń, wind towarowo-osobowych, usługi montażu i demontażu rusztowań, usługi
instalacyjne, usługi w zakresie wypożyczania przenośnych konstrukcji budowlanych, usługi doradcze w zakresie budownictwa, usługi
wynajmu wyrobów, sprzętu, maszyn i urządzeń dla budownictwa,
w szczególności rusztowań fasadowych i przestrzennych, rusztowań
przejezdnych, zsypów do gruzu, ogrodzeń tymczasowych, ogrodzeń
stałych, szalunków stropowych i ściennych, drabin przemysłowych
i specjalnych, systemów zadaszeń, wieży wyporowych, wciągarek
linowych, wind dekarskich, wind towarowo-osobowych, podnośników towarowo-osobowych, urządzeń wspomagających bezpieczeństwo w ruchu drogowym, kontenerów.

(111) 295657
(220) 2014 06 13
(210) 430016
(151) 2017 03 23
(441) 2014 09 29
(732) TLC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gorlice, PL.
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(540) TLC Rental
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 słupy na afisze metalowe, altany, konstrukcje z metalu,
przenośnie konstrukcje z metalu, metalowe barierki bezpieczeństwa
na drogach, metalowe barierki ochronne, płyty i arkusze z blachy,
blacha stalowa ocynowana, boazeria metalowa, bramki wejściowe
kołowrotowe nie automatyczne, bramy metalowe, metalowe bramy
przesuwne i rozwierane, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe płyty dla budownictwa, metalowe pokrycia
dachowe, metalowe płyty do drzwi, konstrukcje metalowe, szkielety
ramowe do konstrukcji metalowych, konstrukcje metalowe dla budownictwa, metalowe konstrukcje nośne szklarni, konstrukcje przenośne metalowe, konstrukcje stalowe dla budownictwa, metalowe
materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, metalowe palisady i ogrodzenia, ogrodzenia stałe i tymczasowe, ogrodzenia pełne i ażurowe,
ogrodzenia gabionowe, metalowe podpory i stemple, słupy ogrodzeniowe metalowe, pręty metalowe do lutowania i spawania, siatka
druciana, słupy i podpory metalowe, słupy metalowe jako elementy
konstrukcyjne, stopnie schodów metalowe, metalowe ścianki z pali,
palisady metalowe, taśmy do związywania metalowe, taśmy żelazne, palety transportowe metalowe, metalowe palety do transportu
wewnętrznego, metalowe wsporniki metalowe dla budownictwa,
materiały zbrojeniowe do betonu, materiały metalowe zbrojeniowe
do przewodów rurowych, drabiny metalowe, rusztowania metalowe, rusztowania przejezdne, rusztowania przestrzenne, rusztowania
fasadowe, materiały wykończeniowe metalowe, schody metalowe,
metalowe schody przemysłowe, metalowe schody kontenerowe,
pomosty metalowe, metalowe schody spiralne, metalowe kraty pomostowe, barierki i poręcze metalowe, stopnie schodowe metalowe,
parkany metalowe, metalowe systemy zadaszeń, metalowe zapory
siatkowe, metalowe ograniczniki skrajne drogi, metalowa sygnalizacja nieświetlna i niemechaniczna, metalowe elementy do ogrodzeń,
palisad, bram, bramek i schodów, wieszaki na drut kolczasty, zawiasy
i płyty stalowe, okucia metalowe, kontenery metalowe, metalowe
kontenery sanitarne, metalowe kontenery biurowe, metalowe kontenery magazynowe, elementy metalowe do kontenerów, metalowe
kółka samonastawne do mebli, metalowy osprzęt do mebli, metalowe akcesoria do mebli, 35 wynajmowanie maszyn i urządzeń dla
biur, sprzedaż mebli, sprzedaż mebli biurowych, wynajmowanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, wynajem mebli biurowych,
usługi oferowania do sprzedaży w hurtowniach, sklepach oraz za pośrednictwem Internetu wyrobów, sprzętu, maszyn i urządzeń dla biur
i budownictwa, w szczególności mebli biurowych, rusztowań fasadowych i przestrzennych, rusztowań przejezdnych, zsypów do gruzu, ogrodzeń tymczasowych, ogrodzeń stałych, szalunków stropowych i ściennych, drabin przemysłowych i specjalnych, systemów
zadaszeń, wieży wyporowych, wciągarek linowych, wind dekarskich,
wind towarowo-osobowych, podnośników towarowo-osobowych,
urządzeń wspomagających bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
kontenerów, usługi wynajmu wyrobów, sprzętu, maszyn i urządzeń
dla biur, w szczególności mebli biurowych, 37 usługi budowlano-remontowe, przygotowywanie terenu pod budowę, wznoszenie
kompletnych obiektów budowlanych i ich części, inżynieria lądowa
i wodna, usługi instalacyjne, usługi budowlane wykończeniowe, restaurowanie i konserwacje budynków, nadzór nad robotami budowlanymi, nadzór techniczny, zakładanie izolacji przeciwwilgociowych,
wodochronnych i dźwiękochłonnych, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem urządzeń budowlanych, w szczególności rusztowań
fasadowych i przestrzennych, rusztowań przejezdnych, zsypów
do gruzu, ogrodzeń tymczasowych, systemów zadaszeń, wind towarowo-osobowych, usługi montażu i demontażu rusztowań, usługi
instalacyjne, usługi w zakresie wypożyczania przenośnych konstrukcji budowlanych, usługi doradcze w zakresie budownictwa, usługi
wynajmu wyrobów, sprzętu, maszyn i urządzeń dla budownictwa,
w szczególności rusztowań fasadowych i przestrzennych, rusztowań
przejezdnych, zsypów do gruzu, ogrodzeń tymczasowych, ogrodzeń
stałych, szalunków stropowych i ściennych, drabin przemysłowych
i specjalnych, systemów zadaszeń, wieży wyporowych, wciągarek
linowych, wind dekarskich, wind towarowo-osobowych, podnośni-
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ków towarowo-osobowych, urządzeń wspomagających bezpieczeństwo w ruchu drogowym, kontenerów.

(111) 295658
(220) 2014 07 01
(210) 430636
(151) 2017 01 31
(441) 2014 10 13
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Delecta NOWOŚĆ szybki Sernik na zimno z prawdziwą wanilią
5 min GOTOWE BEZ LODÓWKI
(540)
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wartościowych, transport-akcje ratunkowe, transport samochodowy, transport samochodami opancerzonymi, 41 instruktaże, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów sympozjów, zjazdów, organizowanie
i obsługa konferencji, kongresów, 42 badania naukowe, badania
techniczne, kontrola jakości, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, 45 wypożyczanie alarmów przeciwpożarowych, badania prawne, badanie przeszłości osób, doradztwo dla celów bezpieczeństwa, dozór nocny, kontrola bagaży dla
celów bezpieczeństwa, kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa,
monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, ochrona osobista, opieka nad domem, otwieranie zamków, poszukiwanie
osób zaginionych, usługi ochroniarskie, usługi ochroniarskie nocne,
wypożyczanie sejfów.

(111) 295661
(220) 2014 07 28
(210) 431600
(151) 2017 02 23
(441) 2014 11 10
(732) ACATOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) ACATOM
(540)

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski, jasnoniebieski,
czerwony, żółty, ciemnożółty, jasnożółty, ciemnobrązowy, czarny,
srebrny, biały
(531) 05.11.13, 08.07.01, 08.07.15, 11.01.01, 11.01.02, 11.03.05, 17.01.01,
17.01.02, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ciasta, koncentraty ciast w proszku, ciasta mrożone,
desery w proszku.
(111) 295659
(220) 2014 07 01
(210) 430640
(151) 2017 03 23
(441) 2014 10 13
(732) CITIGROUP INC.,, NOWY JORK, US.
(540) CITI SIMPLICITY
(510), (511) 35 programy lojalnościowe, 36 usługi kart kredytowych,
kredyty, karty zniżkowe, usługi związane z kartami stałego klienta,
emisja bonów wartościowych do użytku w systemach lojalnościowych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług.
(111) 295660
(220) 2014 07 17
(210) 431231
(151) 2017 03 07
(441) 2014 10 27
(732) ATOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) OB+RO
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, biały
(531) 02.01.01, 04.05.21, 24.17.05, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 analizy kosztów, analizy rynkowe, analizy przedsiębiorstw, badania opinii publicznej, badania rynku, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, ekonomiczne prognozy, informacje o działalności gospodarczej, opinie, pomoc w zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, statystyczne zestawienia, wywiad gospodarczy, 39 chroniony transport przedmiotów

Kolor znaku: szary, niebieski, brązowy, czerwony, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, agencje celne,
agencje mieszkaniowe-nieruchomości, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje ściągania wierzytelności, aktuariusze-usługi, analizy finansowe, wycena antyków,
banki z dostępem bezpośrednim np. przez Internet-home banking,
bankowe informacje, bankowe operacje, bankowość-oszczędności,
bankowość hipoteczna, biura informacji kredytowej, biżuteria-wycena, bony wartościowe-emisja, zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
celne agencje, czeki-weryfikacja, czeki podróżne-emisja, czynsze-ściąganie-, depozyty kosztowności, depozyty przedmiotów wartościowych, depozyty sejfowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie
długów, drewno-wycena na pniu, dzierżawa gospodarstw rolnych,
dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości, ekspertyzy dla celów fiskalnych, emisja bonów wartościowych, emisja czeków podróżnych, emisja kart kredytowych, factoring, finanse-zarządzanie, finansowa wycena-ubezpieczenia, banki, nieruchomości,
finansowe doradztwo, finansowe informacje, finansowe operacje, finansowe usługi, usługi funduszy zabezpieczających, fundusz inwestycyjny-tworzenie-, giełdowe notowania, giełdowe pośrednictwo, gwarancje-kaucje, informacja o ubezpieczeniach, informacje bankowe,
informacje finansowe, inwestycje kapitałowe, kapitał-lokaty, kapitał-transfer elektroniczny, kapitałowe inwestycje, obsługa kart debetowych, usługi w zakresie kart kredytów, karty kredytowe-emisja, kaucje-gwarancje, kosztowności-depozyty, koszty naprawy-wycena,
kredytowanie pod zastaw, agencje badające kredytową zdolności,
kredyty ratalne, likwidacja przedsiębiorstw-usługi finansowej, lokaty
kapitału, majątek nieruchomy-oszacowanie-wycena], pośrednictwo
w sprawach majątku nieruchomego, majątek nieruchomy-zarządzanie, maklerstwo, maklerstwo ubezpieczeniowe-maklerstwo giełdowe,
wynajmowanie mieszkań, agencje ściągające należności, nieruchomości-administrowanie, agencje nieruchomości, nagencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, nieruchomości-dzierżawa, nieruchomości-wycena, notowania giełdowe, numizmatyka-wycena, operacje
bankowe, operacje finansowe, operacje walutowe, organizacja zbiórek, oszacowanie-wycena majątku nieruchomego, pieniądze-wymiana, ekspertyzy do celów podatkowych, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w sprawach majątku
nieruchomego, powiernicze usługi, pozwolenia na emisję dwutlenku
węgla-pośrednictwo, ubezpieczenia od pożarów, pożyczki-usługi finansowe, przedmioty wartościowe-depozyty, ratalne kredyty, rolnictwo-dzierżawa gospodarstw, rozrachunkowość finansowa-operacje-,
rozrachunkowość finansowa-operacje-izby rozrachunkowe, sejfy-depozyty, sponsorowanie finansowe, wycena dzieł sztuki, ściąganie
czynszów, agencje ściągania należności, świadczenia emerytalne usłu-
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gi, transakcje finansowe, transfer elektroniczny kapitału, tworzenie
funduszów inwestycyjnych, ubezpieczenia, doradztwo w sprawach
ubezpieczeń, informacje w sprawach ubezpieczeń, ubezpieczenia
morskie, ubezpieczenia zdrowotne, umowy kredytowe połączone
ze sprzedażą ratalną-umowy kredytowe, usługi maklerów papierów
wartościowych, walutowe operacje, wymiana walut, weryfikacja czeków, wycena antyków, wycena biżuterii, wycena drewna na pniu-usługi finansowe, wycena dzieł sztuki, wycena finansowa-ubezpieczenia,
bankowość, nieruchomości, wycena kosztów naprawy, wycena nieruchomości, wycena wełny-usługi finansowe, wycena zbiorów numizmatycznych, wycena znaczków, wymiana pieniędzy, wymiana walut,
wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych-nieruchomości, ubezpieczenie od wypadku, zarządzanie finansami,
zarządzanie majątkiem nieruchomym, zastawy-pośrednictwo, zbiórki-organizacja, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, znaczki-wycena,
ubezpieczenia na życie, 37 asfaltowanie, bieżnikowanie opon, budowa falochronów, budowa i konserwacja rurociągów, budowa i naprawy magazynów, budowa pawilonów i sklepów targowych, budowlany
nadzór, wynajem sprzętu budowlanego, budownictwo, budownictwo
podwodne, budownictwo portowe, budownictwo przemysłowe, ciesielstwo, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków
od zewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów,
czyszczenie odzieży, czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów, deratyzacja, dezynfekcja, doradztwo inżynieryjne-budownictwo, drzwi
i okna-instalowanie, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych,
informacja budowlana, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, instalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych, instalowanie drzwi i okien, instalowanie
i naprawa pieców, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, instalowanie i naprawy urządzeń
do nawadniania, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instrumenty muzyczne-odnawianie, izolowanie budynków, kamieniarstwo, instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, konserwacja, czyszczenie, reperacja skór, konserwacja, czyszczenie
i naprawy futer, konserwacja i naprawy palników, konserwacja i naprawy sejfów, konserwacja mebli, lakierowanie, malowanie, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawy
instalacji grzewczych, montaż rusztowań, montaż urządzeń kuchennych, murowanie, mycie pojazdów, mycie samochodów, nadzór budowlany, napełnianie pojemników z tonerem, naprawa aparatów fotograficznych, naprawa obuwia, naprawa odzieży, naprawa parasoli,
naprawa parasoli przeciwsłonecznych, naprawa pomp, naprawa zamków, naprawy i konserwacja projektorów filmowych, naprawy i konserwacja skarbców, naprawy podwodne, naprawy tapicerskie, naśnieżanie sztuczne, niszczenie szkodników innych niż w rolnictwie,
nitowanie, obsługa basenów kąpielowych, obsługa i naprawa samochodów, obsługa i naprawa samolotów, obsługa pojazdów, obsługa
samochodów powypadkowych-naprawa, oczyszczanie dróg, odnawianie dzieł sztuki, odnawianie instrumentów muzycznych, czyszczenie odzieży, instalacja drzwi i okien, ostrzenie noży, piaskowanie, napełnianie pojemników z tonerem, usługi hydrauliczne, usługi pralni,
usługi stacji obsługi samochodów-tankowanie i obsługa, usługi stoczniowe, wiercenie studni, wiercenie szybów olejowych lub gazowych,
wulkanizacja opon-naprawy, wynajem buldożerów, wynajem koparek, wynajem pomp odwadniających, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, wynajem żurawi-maszyny
budowlane, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, zabezpieczanie
budynków przed wilgocią, zabezpieczanie pojazdów przed korozją,
zabezpieczanie przed korozją, zabezpieczanie przed wilgocią-budownictwo, naprawa zamków, zegarmistrzostwo [naprawa i konserwacja,
malowanie i naprawy znaków, 39 akcje ratunkowe-transport, autobusowe usługi transportowe, bagażniki dachowe-wypożyczanie, butelkowanie-usługi, chroniony transport przedmiotów wartościowych,
dostarczanie korespondencji, przesyłek, dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów-zaopatrzenie, dostarczanie
towarów zamówionych korespondencyjnie, dystrybucja energii, dystrybucja gazet, dystrybucja prądu elektrycznego, dystrybucja wody,
wypożyczanie dzwonów nurkowych, dystrybucja energii, fracht,
fracht-przewóz towarów, frachtowe pośrednictwo, frankowanie przesyłek pocztowych, wynajmowanie garaży, dystrybucja gazet, holowanie, informacja o transporcie, informacje o ruchu drogowym, usługi
kierowców, kolejowy transport, wynajmowanie koni, kontenery magazynowe-wypożyczanie, korespondencja, dostarczanie przesyłek, do-
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starczanie kwiatów, wypożyczanie lodówek, logistyka transportu, łamanie lodu-usługi, przechowywanie łodzi, magazynowanie,
informacja o magazynowaniu, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów, wynajmowanie magazynów, maklerstwo okrętowe, maklerstwo transportowe, transport mebli, miejsca parkingowe-wynajmowanie, okrętowe ratownictwo-akcje
ratunkowe, organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek morskich, osoby towarzyszące podróżnym-usługi, pakowanie produktów,
pakowanie towarów, parkingi-prowadzenie, wynajmowanie miejsc
na parkingi, pilotowanie, rezerwowanie miejsc na podróże, podróżni-transport, podróżni-usługi osób towarzyszących, wypożyczanie pojazdów, pomoc drogowa w przypadku awarii samochodu-holowanie,
pośrednictwo frachtowe, powietrzny transport, promowy transport,
przechowywanie łodzi, przenoszenie, przewóz bagaży, przeprowadzki-usługi, dostarczanie przesyłek, przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, ratownictwo-usługi, ratownictwo podwodne, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja podróży, rezerwacja
transportu, rozładunek, transport poprzez rurociągi, rzeczny transport, samochodowy transport, sanitarny transport, skafandry-ciężkie-wypożyczanie, składowanie, składowanie towarów, spacerowe rejsy
statkami, spedycja, transport statkami, ściąganie z mielizny statków,
wynajmowanie statków, statki wycieczkowe-rejsy, ściąganie statków
z mielizny, śluzy-uruchamianie, dostarczanie towarów, składowanie
towarów, tramwaje-usługi, transport, informacja o transporcie, pośrednictwo w transporcie, transport-rezerwacja, transport barkami,
transport i przechowywanie odpadów, transport i przechowywanie
śmieci, transport kolejowy, transport łodziami, statkami, transport mebli, transport morski, transport pasażerski, transport podróżnych,
transport rurociągami, transport rzeczny, transport samochodami
opancerzonymi, transport sanitarny, turystyka-zwiedzanie, usługi kurierskie-listy lub towary, usługi taksówek, usługi transportu barkami,
dystrybucja woda, zaopatrywanie w wodę, organizowanie wycieczek,
wycieczki morskie-organizowanie, wynajmowanie koni, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie
bagażników dachowych, wypożyczanie dzwonów nurkowych-kesony,
wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie lodówek,
wypożyczanie łodzi, statków, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie samochodów wyścigowych, wypożyczanie samolotów, wypożyczanie silników lotniczych, wypożyczanie skafandrów dla nurków,
wypożyczanie wagonów kolejowych, wypożyczanie wagonów silnikowych, wypożyczanie wagonów towarowych, wypożyczanie wózków inwalidzkich, wypożyczanie zamrażarek, wystrzeliwanie satelitów
na rzecz osób trzecich, załadunek statków, zaopatrywanie w wodę,
zwiedzanie turystyczne.

(111) 295662
(220) 2014 07 28
(210) 431616
(151) 2017 03 06
(441) 2014 11 10
(732) FUNDACJA ROSA, Wrocław, PL.
(540) FUNDACJA ROSA
(510), (511) 35 niekomercyjne badania i analizy z zakresu działalności dobroczynnej, niekomercyjne usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością dobroczynną, 36 pomoc finansowa rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
rodzin i osób, pośrednictwo finansowe, sponsorowanie finansowe
osób niepełnosprawnych, 45 niekomercyjne usługi: pomocy społecznej świadczone przez osoby trzecie (ośrodki pomocy społecznej)
na rzecz podopiecznych w zakresie pozyskiwania i gromadzenia materialnych i rzeczowych darowizn.
(111) 295663
(220) 2014 07 28
(151) 2017 03 06
(441) 2014 11 10
(732) FUNDACJA ROSA, Wrocław, PL.
(540) Fundacja Rosa
(540)

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12

(210) 431617
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(510), (511) 35 niekomercyjne badania i analizy z zakresu działalności dobroczynnej, niekomercyjne usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością dobroczynną, 36 pomoc finansowa rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
rodzin i osób, pośrednictwo finansowe, sponsorowanie finansowe
osób niepełnosprawnych, 45 niekomercyjne usługi: pomocy społecznej świadczone przez osoby trzecie (ośrodki pomocy społecznej)
na rzecz podopiecznych w zakresie pozyskiwania i gromadzenia materialnych i rzeczowych darowizn.

(111) 295664
(220) 2014 07 28
(210) 431634
(151) 2017 03 06
(441) 2014 11 10
(732) ZIĘBA BARTOSZ F.H.U. ZIKOM, Częstochowa, PL.
(540) zikom computer outlet
(540)

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 9 komputery, części do komputerów, podzespoły,
osprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne, programy komputerowe, gry komputerowe, oprogramowanie, programy interfejsowe
i sterowniki w zakresie wykorzystania Internetu oraz sieci, magnetyczne, cyfrowe nośniki danych, aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe, telefony i centrale telefoniczne, telefony komórkowe,
przenośne odtwarzacze muzyczne, urządzenia do łączności bezprzewodowej, urządzenia do przetwarzania informacji wraz z osprzętem,
materiały zapisane na nośnikach optycznych w postaci elektroniki
multimedialnej, optycznie, magnetycznie i przenośnie zapisane
na nośnikach dane i urządzenia i przyrządy elektryczne i elektroniczne, aparaty i przyrządy do elektronicznego przetwarzania, zapisywania i przesyłania danych, elektroniczne i komputerowe systemy zabezpieczenia mienia, systemy zabezpieczeń komputerów, 35 usługi
sprzedaży detalicznej, sprzedaży hurtowej, sprzedaży prowadzonej
za pośrednictwem katalogów oraz światowych sieci informatycznych w zakresie nowego, zmodernizowanego, rozbudowanego, odnowionego i naprawionego sprzętu takiego jak: komputery, części
do komputerów, podzespoły, osprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne, programy komputerowe, gry komputerowe, oprogramowanie, programy interfejsowe i sterowniki w zakresie wykorzystania
Internetu oraz sieci, magnetyczne, cyfrowe nośniki danych, aparaty
fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe, telefony i centrale telefoniczne, telefony komórkowe, przenośne odtwarzacze muzyczne,
urządzenia do łączności bezprzewodowej, urządzenia do przetwarzania informacji wraz z osprzętem, materiały zapisane na nośnikach optycznych w postaci elektroniki multimedialnej, optycznie,
magnetycznie i przenośnie zapisane na nośnikach dane i urządzenia
i przyrządy elektryczne i elektroniczne, aparaty i przyrządy do elektronicznego przetwarzania, zapisywania i przesyłania danych, elektroniczne i komputerowe systemy zabezpieczenia mienia, systemy
zabezpieczeń komputerów, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te
towary na stronie Web oraz w sieci i hurtowni dotyczącej sprzedaży
artykułów: komputery, części do komputerów, podzespoły, osprzęt
komputerowy, urządzenia peryferyjne, programy komputerowe, gry
komputerowe, oprogramowanie, programy interfejsowe i sterowniki
w zakresie wykorzystania Internetu oraz sieci, magnetyczne, cyfrowe nośniki danych, aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe,
telefony i centrale telefoniczne, telefony komórkowe, przenośne
odtwarzacze muzyczne, urządzenia do łączności bezprzewodowej,
urządzenia do przetwarzania informacji wraz z osprzętem, materiały
zapisane na nośnikach optycznych w postaci elektroniki multimedialnej, optycznie, magnetycznie i przenośnie zapisane na nośnikach
dane i urządzenia i przyrządy elektryczne i elektroniczne, aparaty
i przyrządy do elektronicznego przetwarzania, zapisywania i przesyłania danych, elektroniczne i komputerowe systemy zabezpieczenia
mienia, systemy zabezpieczeń komputerów.
(111) 295665
(220) 2014 08 04
(210) 431960
(151) 2017 02 23
(441) 2014 11 24
(732) LIPIŃSKA JOANNA KANCELARIA FINANSOWA, Bydgoszcz, PL.
(540) KANCELARIA PLANOWANIA FINANSOWO-PRAWNEGO
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(540)

Kolor znaku: szary, biały, niebieski
(531) 26.04.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi impresariów w działalności artystycznej,
doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
informacja o działalności gospodarczej, specjalistyczne doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej, edytorskie usługi w dziedzinie
reklamy, ekspertyzy w zakresie wydajności przedsiębiorstw, fakturowanie, fotokopiowanie, prenumerata gazet, zarządzanie w zakresie
zamówień w handlu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, handlowe wyceny, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych komputerowych baz
danych, komputerowe zarządzanie plikami, analiza kosztów, księgowość, marketing, uaktualnione materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, sondaże opinii, doradztwo
dotyczące organizowania działalności gospodarczej, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing jako
doradztwo handlowe, poszukiwania w zakresie patronatu, dobór
personelu za pomocą metod psychotechnicznych, rekrutacja personelu, rozlepianie plakatów reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, przygotowywanie
zeznań podatkowych, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, powielanie dokumentów, pozyskiwanie informacji
o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, zarządzanie
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje mieszkaniowe, agencje nieruchomości, agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje ściągania wierzytelności, usługi aktuariuszy, analizy finansowe, banki z dostępem
bezpośrednim np. przez Internet, informacje bankowe, operacje
bankowe, usługi oszczędności bankowych, bankowość hipoteczna,
biura informacji kredytowej, emisja bonów wartościowych, zbiórki
funduszy na cele dobroczynne, emisja czeków podróżnych, ściąganie czynszów, depozyty kosztowności, depozyty przedmiotów wartościowych, depozyty sejfowe, doradztwo w sprawach finansowych,
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie
długów, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości, ekspertyzy dla celów fiskalnych, emisja bonów wartościowych,
emisja czeków podróżnych, emisja kart kredytowych, faktoring,
zarządzanie finansami, wycena finansowa, doradztwo finansowe,
informacje finansowe, usługi finansowe, usługi w zakresie funduszy
zabezpieczających, tworzenie funduszy inwestycyjnych, notowania
giełdowe, pośrednictwo giełdowe, informacja o ubezpieczeniach,
informacje bankowe, informacje finansowe, inwestycje kapitałowe,
lokaty kapitałowe, transfer elektroniczny kapitału, obsługa kart debetowych, usługi w zakresie kart kredytowych, emisja kart kredytowych, kaucje (gwarancje), depozyty kosztowności, wycena finansowa kosztów naprawy, kredytowanie pod zastaw, agencje badające
zdolność kredytową, usługi finansowej likwidacji przedsiębiorstw,
lokaty kapitału, oszacowanie majątku nieruchomego, zarządzanie
majątkiem nieruchomym, maklerstwo, maklerstwo ubezpieczeniowe, wynajmowanie mieszkań, administrowanie nieruchomościami,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, notowania giełdowe, operacje bankowe, operacje finansowe, operacje walutowe, organizacja zbiórek, ekspertyzy do celów
podatkowych, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, usługi
powiernicze, pośrednictwo w uzyskiwaniu pozwoleń na emisję dwutlenku węgla, ubezpieczenia od pożarów, pożyczki, depozyty przedmiotów wartościowych, kredyty ratalne, operacje rozrachunkowości
finansowej, depozyty w sejfach, sponsorowanie finansowe, ściąganie czynszów, agencja ściągania należności, świadczenie usług
emerytalnych, transakcje finansowe, transfer elektroniczny kapitału,
tworzenie funduszów inwestycyjnych, ubezpieczenia, doradztwo
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w sprawach ubezpieczeń, informacje w sprawach ubezpieczeń,
ubezpieczenia morskie, ubezpieczenia zdrowotne, umowy kredytowe połączone ze sprzedażą ratalną, usługi maklerów papierów
wartościowych, operacje walutowe, wymiana waluty, weryfikacja
czeków, wycena antyków, wycena dzieł sztuki, wycena finansowa,
wycena finansowa kosztów naprawy, wycena nieruchomości, usługi
finansowe wyceny wełny, wycena zbiorów numizmatycznych, wycena znaczków, wymiana pieniędzy, wymiana walut, wynajmowanie
mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, ubezpieczenie
od wypadków, zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem nieruchomym, pośrednictwo w zakresie zastawów, organizacja zbiórek, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, ubezpieczenia na życie,
41 doradztwo zawodowe, edukacja, informacje o edukacji, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, organizowanie i prowadzenia
warsztatów jako szkolenia, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie konkursów, usługi tłumaczy, usługi trenera
osobistego w zakresie szkolenia prawnego i finansowego, usługi trenerskie w zakresie szkolenia prawnego i finansowego.

(111) 295666
(220) 2014 08 11
(151) 2017 03 23
(441) 2014 11 24
(732) MAJKA TOMASZ, Kraków, PL.
(540) TMM Publisher Tomasz M. Majka
(540)

(210) 432150

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 20.05.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 druki, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, 42 badania oraz usługi,-naukowe i techniczne,
oraz ich projektowanie.
(111) 295667
(220) 2014 08 18
(210) 432371
(151) 2017 03 16
(441) 2014 12 08
(732) THE BRITISH SCHOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) THE BRITISH SCHOOL
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 24.09.03, 24.09.05, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 nośniki nagrań cyfrowych w tym: magnetyczne nośniki danych, optyczne nośniki informacji, nagrane dyski, płyty kompaktowe, płyty DVD, płyty kompaktowe CD-ROM, dyski magnetyczne,
dyski optyczne, materiały edukacyjne, dydaktyczne i szkoleniowe
nagrane na nośnikach magnetycznych, optycznych lub elektronicznych, programy komputerowe [software ładowalny], programy komputerowe nagrane, urządzenia do nauczania, chipy [układy scalone],
rysunkowe filmy animowane, filmy kinematograficzne naświetlone,
hologramy, karty magnetyczne zakodowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, kasety wideo, kodowane identyfikacyjne
bransoletki magnetyczne, komputery, neony reklamowe, 16 wyroby z papieru i kartonu nie zawarte w innych klasach, materiały piśmienne, druki, broszury, książki, podręczniki, skrypty, czasopisma,
plansze, plakaty, materiały drukowane związane z kultem religijnym,
drukowane materiały szkoleniowe, instruktażowe, edukacyjne, dy-
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daktyczne oraz pomoce edukacyjne, opakowania z papieru, kartonu, tektury i folii z tworzyw sztucznych, afisze, naklejki i nalepki,
karty pocztowe, pocztówki, karty okolicznościowe, etykiety, roczniki szkolne, artykuły papiernicze, papier czerpany, papier w rolach,
papier do pakowania, papier do zawijania, dyplomy, opakowania
do butelek z tektury lub papieru, podręczniki [książki], przybory
do pisania, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, zdjęcia
szkolne, torby na śmieci z papieru lub z tworzyw sztucznych, torebki,
koperty, woreczki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych,
torebki papierowe [rożki] w kształcie stożka, materiały do nauczania
[z wyjątkiem aparatów], katalogi, kalendarze, etykiety nie z materiału tekstylnego, emblematy, pieczęcie papierowe, artykuły biurowe
z wyjątkiem mebli, chorągiewki papierowe, tablice szkolne, kreda
szkolna, 38 wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci, przekazywanie on-line kartek z życzeniami, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność poprzez terminale komputerowe, nadawanie
bezprzewodowe, obsługa telekonferencji, poczta elektroniczna,
przesyłanie informacji, przesłanie informacji tekstowej lub obrazowej za pomocą komputera, przydzielanie dostępu do baz danych,
transmisja plików cyfrowych, programów telewizyjnych lub radiowych, transmisja satelitarna, udostępnianie forów internetowych,
udostępnianie internetowych chatroomów, usługi wideokonferencji, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, zapewnianie
dostępu do globalnych sieci komputerowych, 41 edukacja, nauczanie, przedszkola, usługi szkół, organizowanie kursów i szkoleń oraz
innych form kształcenia, usługi wykładowców z zakresu nauk humanistycznych, ścisłych oraz sztuk pięknych, tłumaczenia, informacja o edukacji, rekreacji i imprezach rozrywkowych, organizowanie,
obsługa i prowadzenie imprez o charakterze edukacyjnym, naukowym, rozrywkowym i rekreacyjnym, zwłaszcza konferencji, kongresów, zjazdów, szkoleń, seminariów, wykładów, sympozjów, targów,
wystaw oraz konkursów, porady w zakresie edukacji lub kształcenia,
opracowywanie programów edukacyjnych, kształcenie praktyczne,
nauczanie korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie książek i periodyków, publikacja elektroniczna
on-line książek i periodyków, obsługa publikacji elektronicznych
on-line, w tym udostępnianie publikacji elektronicznych on-line,
nie do pobierania z sieci komputerowych, usługi publikowania katalogów, za wyjątkiem katalogów reklamowych, publikowanie wydawnictw konferencyjnych, broszur, folderów i plakatów, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, usługi w zakresie organizacji czasu wolnego, usługi związane z organizacją wypoczynku,
organizowanie obozów wakacyjnych, wypożyczanie książek, nagrań
dźwiękowych, nagrań audiowizualnych, organizowanie loterii, usługi
organizowania i prowadzenia klubów z dziedziny edukacji, rozrywki lub sportu, usługi komponowania układu graficznego publikacji,
inne niż do celów reklamowych, pisanie scenariuszy, organizowanie
i realizacja spektakli, przedstawień teatralnych, telewizyjnych i radiowych programów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie
wystaw i pokazów z dziedziny kultury lub edukacji oraz zawodów
sportowych, produkcja filmów, w tym filmów wideo, pisanie tekstów,
innych niż reklamowych, usługi z zakresu fotografii, fotoreportażu,
usługi instruktażu, organizowanie obozów sportowych, usługi z zakresu sprawdzianów edukacyjnych, usługi bibliotek, w tym bibliotek
objazdowych, cyrki, lunaparki, doradztwo zawodowe [porady w zakresie edukacji lub kształcenia, salony gier, karaoke [usługi związane
z organizacją imprez karaoke], usługi klubów zdrowia [poprawianie
kondycji], usługi komponowania muzycznego, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, montaż taśm wideo, usługi muzeów
[wystawy], organizowanie przyjęć [rozrywka], usługi orkiestr, producenckie usługi muzyczne, prowadzenie zajęć fitness, użytkowanie
sal kinowych, sale koncertowe, szkoły z internatem, udostępnianie
obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji,
usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi trenera osobistego,
usługi trenerskie, wyższe uczelnie [edukacja], wypożyczanie zabawek, Projektowanie placówek w zakresie opieki przedszkolnej nad
dziećmi, szkoły korespondencyjne, szkoły tańca, szkoły narciarskie.

(111) 295668
(220) 2014 08 18
(210) 432373
(151) 2017 03 16
(441) 2014 12 08
(732) THE BRITISH SCHOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) THE BRITISH SCHOOL of Warsaw
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(540)

(531) 24.09.03, 24.09.05, 27.05.01
(510), (511) 9 nośniki nagrań cyfrowych w tym: magnetyczne nośniki danych, optyczne nośniki informacji, nagrane dyski, płyty kompaktowe, płyty DVD, płyty kompaktowe CD-ROM, dyski magnetyczne,
dyski optyczne, materiały edukacyjne, dydaktyczne i szkoleniowe
nagrane na nośnikach magnetycznych, optycznych lub elektronicznych, programy komputerowe [software ładowalny], programy komputerowe nagrane, urządzenia do nauczania, chipy [układy scalone],
rysunkowe filmy animowane, filmy kinematograficzne naświetlone,
hologramy, karty magnetyczne zakodowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, kasety wideo, kodowane identyfikacyjne
bransoletki magnetyczne, komputery, neony reklamowe, 16 wyroby z papieru i kartonu nie zawarte w innych klasach, materiały piśmienne, druki, broszury, książki, podręczniki, skrypty, czasopisma,
plansze, plakaty, materiały drukowane związane z kultem religijnym,
drukowane materiały szkoleniowe, instruktażowe, edukacyjne, dydaktyczne oraz pomoce edukacyjne, opakowania z papieru, kartonu, tektury i folii z tworzyw sztucznych, afisze, naklejki i nalepki,
karty pocztowe, pocztówki, karty okolicznościowe, etykiety, roczniki szkolne, artykuły papiernicze, papier czerpany, papier w rolach,
papier do pakowania, papier do zawijania, dyplomy, opakowania
do butelek z tektury lub papieru, podręczniki [książki], przybory
do pisania, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, zdjęcia
szkolne, torby na śmieci z papieru lub z tworzyw sztucznych, torebki,
koperty, woreczki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych,
torebki papierowe [rożki] w kształcie stożka, materiały do nauczania
[z wyjątkiem aparatów], katalogi, kalendarze, etykiety nie z materiału tekstylnego, emblematy, pieczęcie papierowe, artykuły biurowe
z wyjątkiem mebli, chorągiewki papierowe, tablice szkolne, kreda
szkolna, 38 wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci, przekazywanie on-line kartek z życzeniami, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność poprzez terminale komputerowe, nadawanie
bezprzewodowe, obsługa telekonferencji, poczta elektroniczna,
przesyłanie informacji, przesłanie informacji tekstowej lub obrazowej za pomocą komputera, przydzielanie dostępu do baz danych,
transmisja plików cyfrowych, programów telewizyjnych lub radiowych, transmisja satelitarna, udostępnianie forów internetowych,
udostępnianie internetowych chatroomów, usługi wideokonferencji, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, zapewnianie
dostępu do globalnych sieci komputerowych, 41 edukacja, nauczanie, przedszkola, usługi szkół, organizowanie kursów i szkoleń oraz
innych form kształcenia, usługi wykładowców z zakresu nauk humanistycznych, ścisłych oraz sztuk pięknych, tłumaczenia, informacja o edukacji, rekreacji i imprezach rozrywkowych, organizowanie,
obsługa i prowadzenie imprez o charakterze edukacyjnym, naukowym, rozrywkowym i rekreacyjnym, zwłaszcza konferencji, kongresów, zjazdów, szkoleń, seminariów, wykładów, sympozjów, targów,
wystaw oraz konkursów, porady w zakresie edukacji lub kształcenia,
opracowywanie programów edukacyjnych, kształcenie praktyczne,
nauczanie korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie książek i periodyków, publikacja elektroniczna
on-line książek i periodyków, obsługa publikacji elektronicznych
on-line, w tym udostępnianie publikacji elektronicznych on-line,
nie do pobierania z sieci komputerowych, usługi publikowania katalogów, za wyjątkiem katalogów reklamowych, publikowanie wydawnictw konferencyjnych, broszur, folderów i plakatów, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, usługi w zakresie organizacji czasu wolnego, usługi związane z organizacją wypoczynku,
organizowanie obozów wakacyjnych, wypożyczanie książek, nagrań
dźwiękowych, nagrań audiowizualnych, organizowanie loterii, usługi
organizowania i prowadzenia klubów z dziedziny edukacji, rozrywki lub sportu, usługi komponowania układu graficznego publikacji,
inne niż do celów reklamowych, pisanie scenariuszy, organizowanie
i realizacja spektakli, przedstawień teatralnych, telewizyjnych i radiowych programów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie
wystaw i pokazów z dziedziny kultury lub edukacji oraz zawodów
sportowych, produkcja filmów, w tym filmów wideo, pisanie tekstów,
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innych niż reklamowych, usługi z zakresu fotografii, fotoreportażu,
usługi instruktażu, organizowanie obozów sportowych, usługi z zakresu sprawdzianów edukacyjnych, usługi bibliotek, w tym bibliotek
objazdowych, cyrki, lunaparki, doradztwo zawodowe [porady w zakresie edukacji lub kształcenia, salony gier, karaoke [usługi związane
z organizacją imprez karaoke], usługi klubów zdrowia [poprawianie
kondycji], usługi komponowania muzycznego, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, montaż taśm wideo, usługi muzeów
[wystawy], organizowanie przyjęć [rozrywka], usługi orkiestr, producenckie usługi muzyczne, prowadzenie zajęć fitness, użytkowanie
sal kinowych, sale koncertowe, szkoły z internatem, udostępnianie
obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji,
usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi trenera osobistego,
usługi trenerskie, wyższe uczelnie [edukacja], wypożyczanie zabawek, projektowanie placówek w zakresie opieki przedszkolnej nad
dziećmi, szkoły korespondencyjne, szkoły tańca, szkoły narciarskie.

(111) 295669
(220) 2014 08 18
(210) 432374
(151) 2017 03 16
(441) 2014 12 08
(732) THE BRITISH SCHOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) British School
(540)

(531) 24.09.03, 24.09.05, 27.05.01
(510), (511) 9 nośniki nagrań cyfrowych w tym: magnetyczne nośniki danych, optyczne nośniki informacji, nagrane dyski, płyty kompaktowe, płyty DVD, płyty kompaktowe CD-ROM, dyski magnetyczne,
dyski optyczne, materiały edukacyjne, dydaktyczne i szkoleniowe
nagrane na nośnikach magnetycznych, optycznych lub elektronicznych, programy komputerowe [software ładowalny], programy komputerowe nagrane, urządzenia do nauczania, chipy [układy scalone],
rysunkowe filmy animowane, filmy kinematograficzne naświetlone,
hologramy, karty magnetyczne zakodowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, kasety wideo, kodowane identyfikacyjne
bransoletki magnetyczne, komputery, neony reklamowe, 16 wyroby z papieru i kartonu nie zawarte w innych klasach, materiały piśmienne, druki, broszury, książki, podręczniki, skrypty, czasopisma,
plansze, plakaty, materiały drukowane związane z kultem religijnym,
drukowane materiały szkoleniowe, instruktażowe, edukacyjne, dydaktyczne oraz pomoce edukacyjne, opakowania z papieru, kartonu, tektury i folii z tworzyw sztucznych, afisze, naklejki i nalepki,
karty pocztowe, pocztówki, karty okolicznościowe, etykiety, roczniki szkolne, artykuły papiernicze, papier czerpany, papier w rolach,
papier do pakowania, papier do zawijania, dyplomy, opakowania
do butelek z tektury lub papieru, podręczniki [książki], przybory
do pisania, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, zdjęcia
szkolne, torby na śmieci z papieru lub z tworzyw sztucznych, torebki,
koperty, woreczki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych,
torebki papierowe [rożki] w kształcie stożka, materiały do nauczania
[z wyjątkiem aparatów], katalogi, kalendarze, etykiety nie z materiału tekstylnego, emblematy, pieczęcie papierowe, artykuły biurowe
z wyjątkiem mebli, chorągiewki papierowe, tablice szkolne, kreda
szkolna, 38 wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci, przekazywanie on-line kartek z życzeniami, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność poprzez terminale komputerowe, nadawanie
bezprzewodowe, obsługa telekonferencji, poczta elektroniczna,
przesyłanie informacji, przesłanie informacji tekstowej lub obrazowej za pomocą komputera, przydzielanie dostępu do baz danych,
transmisja plików cyfrowych, programów telewizyjnych lub radiowych, transmisja satelitarna, udostępnianie forów internetowych,
udostępnianie internetowych chatroomów, usługi wideokonferencji, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, zapewnianie
dostępu do globalnych sieci komputerowych, 41 edukacja, nauczanie, przedszkola, usługi szkół, organizowanie kursów i szkoleń oraz
innych form kształcenia, usługi wykładowców z zakresu nauk humanistycznych, ścisłych oraz sztuk pięknych, tłumaczenia, informacja o edukacji, rekreacji i imprezach rozrywkowych, organizowanie,
obsługa i prowadzenie imprez o charakterze edukacyjnym, naukowym, rozrywkowym i rekreacyjnym, zwłaszcza konferencji, kongresów, zjazdów, szkoleń, seminariów, wykładów, sympozjów, targów,
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wystaw oraz konkursów, porady w zakresie edukacji lub kształcenia,
opracowywanie programów edukacyjnych, kształcenie praktyczne,
nauczanie korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie książek i periodyków, publikacja elektroniczna
on-line książek i periodyków, obsługa publikacji elektronicznych
on-line, w tym udostępnianie publikacji elektronicznych on-line,
nie do pobierania z sieci komputerowych, usługi publikowania katalogów, za wyjątkiem katalogów reklamowych, publikowanie wydawnictw konferencyjnych, broszur, folderów i plakatów, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, usługi w zakresie organizacji czasu wolnego, usługi związane z organizacją wypoczynku,
organizowanie obozów wakacyjnych, wypożyczanie książek, nagrań
dźwiękowych, nagrań audiowizualnych, organizowanie loterii, usługi
organizowania i prowadzenia klubów z dziedziny edukacji, rozrywki lub sportu, usługi komponowania układu graficznego publikacji,
inne niż do ceiów reklamowych, pisanie scenariuszy, organizowanie
i realizacja spektakli, przedstawień teatralnych, telewizyjnych i radiowych programów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie
wystaw i pokazów z dziedziny kultury lub edukacji oraz zawodów
sportowych, produkcja filmów, w tym filmów wideo, pisanie tekstów,
innych niż reklamowych, usługi z zakresu fotografii, fotoreportażu,
usługi instruktażu, organizowanie obozów sportowych, usługi z zakresu sprawdzianów edukacyjnych, usługi bibliotek, w tym bibliotek
objazdowych, cyrki, lunaparki, doradztwo zawodowe [porady w zakresie edukacji lub kształcenia, salony gier, karaoke [usługi związane
z organizacją imprez karaoke], usługi klubów zdrowia [poprawianie
kondycji], usługi komponowania muzycznego, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, montaż taśm wideo, usługi muzeów
[wystawy], organizowanie przyjęć [rozrywka], usługi orkiestr, producenckie usługi muzyczne, prowadzenie zajęć fitness, użytkowanie
sal kinowych, sale koncertowe, szkoły z internatem, udostępnianie
obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji,
usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi trenera osobistego,
usługi trenerskie, wyższe uczelnie [edukacja], wypożyczanie zabawek, projektowanie placówek w zakresie opieki przedszkolnej nad
dziećmi, szkoły korespondencyjne, szkoły tańca, szkoły narciarskie.

(111) 295670
(220) 2014 09 01
(210) 432872
(151) 2017 03 15
(441) 2014 12 22
(732) GDAŃSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, Gdańsk, PL.
(540) STaRTeR
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 03.07.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne
nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe,, gry planszowe,
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, prace biurowe, badania opinii publicznej,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, działalność gospodarcza w zakresie wynajmu powierzchni biurowych, organizowania i obsługi konferencji, usługi księgowe,
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi,usługi w zakresie komputerowego zarządzania plikami,
wynajem przestrzeni reklamowej, usługi w zakresie fotokopiowania,
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, marketing, prowadzenie prac biurowych: przyjmowanie korespondencji,
wysyłanie korespondencji, drukowanie, skanowanie, kopiowanie,
możliwość zamieszczania wizytówki w celach informacyjnych poprzez umieszczanie wuzytówki firmy na tablicy informacyjnej, na pylonie zewnętrznym oraz bezpośrednio przy drzwiach wynajmowanego biura w zelu zaznaczania prowadzenia działalności przez daną
firmę w budynku oraz inengo związku firmy z działalnościa wnioskodawcy, a także w celach reklamowych, możliwość umieszczania informacji o firmie na stronach www w celach informacyjnych, to jest
informowanie o usługach, towarach oferowanych przez firmę, o wydarzeniach organizowanych przez firmę lub z udziałem danej firmy,
36 ubezpieczenia, usługi finansowe, bankowość, majątek nierucho-
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my: wynajmowanie nieruchomości, w tym pomieszczeń biurowych,
w tym możliwość korzystania poprzez najem, użyczenie oraz korzystanie na mocy pakietów związku z istniejącymi umowami na inne
oferowane usługi, z wyposażonej w komputery, Internet, ekran oraz
drukarkę pracowni biurowej, możliwość korzystania poprzez najem,
użyczenie oraz korzystanie na mocy pakietów związku z istniejącymi
umowami na inne oferowane usługi z salki do spotkań z klientami
oraz z sal szkoleniowych wyposażonych w ekran, flipchart i rzutnik,
doradztwo w sprawach finansowych, 38 telekomunikacja: przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, udostępnianie internetowych chatroomów, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, usługi w zakresie sportu i kultury: organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie i obsługa konferencji, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie konkursów
w zakresie edukacji i rozrywki, organizowanie i prowadzenie warsztatów, 45 usługi prawne, prywatne i społeczne usługi świadczone
przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych
osób, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób
i mienia: doradztwo ze specjalistami z dziedziny prawa.

(111) 295671
(220) 2014 09 25
(210) 433797
(151) 2016 10 25
(441) 2015 01 05
(732) SASKA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bąkowo, PL.
(540) ROYOKAMP PROFESSIONAL CAMPING AND OUTDOOR
(540)

(531) 02.01.08, 02.01.15, 02.01.25, 06.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 8 narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), wyroby nożownicze, widelce, i łyżki, broń biała, ostrza (maszynki do golenia), 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary,
gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę
oraz instalacje sanitarne, kuchenki, lampiony, lodówki, 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach:
skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne, parasolki
i parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie,
druty parasoli przeciwdeszczowych i przeciwsłonecznych, parasolki,
plecaki, torby sportowe, torby turystyczne, 20 meble, lustra, ramki
obrazów, wyroby (nie ujęte w innych klasach) z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu,
macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw
sztucznych: śpiwory kempingowe, materace, parawany, stoły, fotele,
krzesła, leżaki, 21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa
domowego, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli do malowania), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia,
wełna (wata) stalowa, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło
(z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szklane,
porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych klasach, 22 liny, sznury, sieci, namioty, markizy, brezenty, żagle, torby i torebki nie ujęte
w innych klasach), materiały na obicia i do wypełniania (z wyjątkiem
gum lub tworzyw sztucznych), nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze, hamaki, markizy z materiałów tekstylnych, markizy
z materiałow sztucznych, namioty, 24 tekstylia i wyroby włókiennicze nie ujęte w innych klasach, narzuty na łóżka, obrusy.
(111) 295672
(220) 2014 09 26
(210) 433844
(151) 2017 02 22
(441) 2015 01 05
(732) CROWNPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieluń, PL.
(540) SUPER RED PREMIUM CHICKEN SUPER RED LABEL PREMIUM
CHICKEN
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(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 19.03.03, 26.01.01, 26.01.02, 26.04.02, 26.04.18, 26.05.01,
26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 drób, nieżywy, mięso zwłaszcza drób mrożony, mięso
konserwowane, 40 mrożenie żywności zwłaszcza drobiu.
(111) 295673
(220) 2014 10 06
(210) 434156
(151) 2017 03 06
(441) 2015 01 19
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) Duda Polędwica z majerankiem drobiowa z dodatkiem
wieprzowiny smacznie przyprawiona A Certyfikat Bezpieczeństwa
Delikatne mięso drobiowe
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony, złoty, ciemnogranatowy,
żółty
(531) 03.07.03, 05.03.11, 08.05.01, 08.05.02, 08.05.04, 24.09.02,
24.09.09, 25.01.15, 25.01.19, 25.03.03, 26.01.01, 26.01.02, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 wędliny wieprzowe, wędliny drobiowe, 35 usługi organizacji sieci sprzedaży wraz z przekazaniem doświadczeń i znaków
towarowych (franchising), usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
mięsa i drobiu oraz przetworów mięsnych, doradztwo w sprawie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 usługi
magazynowania, składowania i dystrybucji mięsa oraz przetworów
mięsnych.
(111) 295674
(220) 2014 10 13
(210) 434442
(151) 2017 03 10
(441) 2015 02 02
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) DUDA Schab pieczony wieprzowy niezwykle krucha
i soczysta wędlina Wyśmienite mięso wieprzowe Certyfikat
Bezpieczeństwa A
(540)

27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 wędliny wieprzowe, 35 usługi organizacji sieci sprzedaży wraz z przekazaniem doświadczeń i znaków towarowych
(franchising), usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej mięsa i drobiu
oraz przetworów mięsnych, doradztwo w sprawie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 usługi magazynowania,
składowania i dystrybucji mięsa oraz przetworów mięsnych.
(111) 295675
(220) 2014 10 20
(210) 434697
(151) 2017 03 10
(441) 2015 02 02
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) Duda parówki w zalewie NOWOŚĆ W naturalnej zalewie
są aromatyczne i bardziej soczyste niż zwykłe parówki Wyśmienite
mięso wieprzowe 82 % mięsa kruche i soczyste wyjątkowo cienkie
idealne na rodzinne śniadanie Certyfikat Bezpieczeństwa A*
To proste 1.odcinamy klips 2.Całą zawartość batonu przelewamy
do garnka, w razie potrzeby dolewamy wody 3. Całość
podgrzewamy Możemy także podgrzać w mikrofali
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony, jasnozielony, żółty,
ciemnogranatowy, złoty, jasnobrązowy, czarny, szary
(531) 03.04.18, 05.03.11, 05.03.13, 08.05.01, 08.05.03, 09.01.10,
11.01.10, 11.03.18, 25.01.15, 26.01.02, 27.01.01, 27.05.01, 29.01.15,
05.09.17
(510), (511) 29 wędliny wieprzowe, 35 usługi organizacji sieci sprzedaży wraz z przekazaniem doświadczeń i znaków towarowych
(franchising), usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej mięsa i drobiu
oraz przetworów mięsnych, doradztwo w sprawie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 usługi magazynowania,
składowania i dystrybucji mięsa oraz przetworów mięsnych.
(111) 295676
(220) 2014 10 27
(210) 434931
(151) 2017 03 16
(441) 2015 02 16
(732) WERNER MARCIN F.H.U. PAKIET SERWIS, Konin, PL.
(540) myjki.com
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 26.11.02, 26.11.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 elektryczne maszyny i urządzenia czyszczące, części
do napędów i silników, 8 narzędzia i przyrządy ręczne, 35 reklama,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 37 naprawy urządzeń czyszczących.
(111) 295677
(220) 2014 10 28
(151) 2017 02 28
(441) 2015 02 16
(732) LED LEASE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) EF RAY
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony, złoty, ciemnogranatowy,
ciemnozielony, jasnozielony, żółty
(531) 03.04.18, 03.04.18, 05.03.01, 08.05.01, 26.01.01, 26.01.02,
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(210) 434989

Kolor znaku: granatowy, niebieski, jasnoniebieski, czarny, biały
(531) 26.03.01, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 11 urządzenia i instalacje do oświetlenia, urządzenia
oświetleniowe, w szczególności lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe, oświetlenie sufitowe, urządzenia oświetleniowe z wbudowanymi lampami jarzeniowymi w szczególności specjalnie zaprojektowane
do instalacji w sufitach podwieszanych, urządzenia oświetleniowe
z wbudowanymi diodami elektroluminescencyjnymi LED w szczególności specjalnie zaprojektowane do instalacji w sufitach podwieszanych, kinkiety, świeczniki, żyrandole, lampy: lampy elektryczne, lampy
luminescencyjne oświetleniowe, lampy luminescencyjne rurowe
do oświetlania, lampy wyładowcze elektryczne do oświetlania, lampy
wyładowcze elektryczne rurowe do oświetlenia, lampy łukowe, lampy
laboratoryjne, lampy ultrafioletowe do celów innych niż lecznicze,
lampy gazowe, palniki gazowe, nakładki na palniki gazowe, oświetlenie acetylenowe, lampy olejowe, lampy oświetleniowe, lampy uliczne,
latarnie oświetleniowe, lampy do aparatów projekcyjnych, lampy bezpieczeństwa, lampki elektryczne na choinkę, lampy do oświetlania
akwarium, lampiony, lampy górnicze, lampy nurkowe, urządzenia
do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych LED, lampy
LED, lampy na promienie ultrafioletowe inne niż do celów leczniczych,
lampy bakteriobójcze do oczyszczania powietrza, lampy do układania
włosów, latarki: latarki kieszonkowe, latarki kieszonkowe elektryczne,
żarówki oświetleniowe, żarówki elektryczne, żarówki LED, świetlówki
LED, taśmy LED, listwy LED, żarówki i akcesoria do taśm LED, zasilacze
do taśm LED, sterowniki do taśm LED, reflektory LED, osprzęt do lamp,
oprawki do lamp elektrycznych, abażury do lamp, stelaże do abażurów, klosze, klosze do lamp, obudowy do lamp, osłony do lamp, zawieszenia do lamp, palniki do lamp, reflektory do lamp, elektryczne żarniki
do lamp, rury do lamp, szkła do lamp, rozpraszacze światła, węgiel
do lamp łukowych, włókna magnezowe, palniki, palniki żarowe, świecące numery do domów, instalacje do ogrzewania w pojazdach, instalacja klimatyzacyjna w pojazdach, odmrażacze do pojazdów, urządzenia grzejne do odmrażania szyb w pojazdach, urządzenia grzejne
przeciw roszeniu, zamarzaniu szyb w pojazdach, piece słoneczne, kolektory słoneczne, urządzenia i instalacje do gotowania, elektryczny
sprzęt kuchenny, formy do wypiekania ciasta elektryczne, formy
do wypiekania wafli elektryczne, gofrownice elektryczne, frytownice
elektryczne, grill elektryczny, płyty grzejące, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, opiekacze do chleba, szybkowary elektryczne, szybkowary
elektryczne ciśnieniowe, elektryczne ekspresy do kawy, urządzenia
do palenia kawy, elektryczne filtry do kawy, czajniki elektryczne, lodówki, lady chłodnicze, urządzenia do odwadniania organicznych artykułów spożywczych, podgrzewacze talerzy, podgrzewacze butelek
dla niemowląt elektryczne, zapalarki do gazu, zapalniczki, zapalniczki
do gazu, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, aparatura i urządzenia do oczyszczanie powietrza, osuszacze, palniki bakteriobójcze, wyciągi wentylacyjne, aparatura do wentylacji, wentylatory,
regulatory do wyciągów, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, aparatura jonizacyjna do uzdatniania powietrza, instalacje
do filtrowania powietrza, dmuchawy, urządzenia i instalacje do suszenia, podgrzewacze powietrza, urządzenia do chłodzenia powietrza,
sterylizatory powietrza, suszarki powietrza, suszarki do włosów, suszarki łazienkowe do rąk, suszarki łazienkowe do rąk montowane przy
umywalkach, urządzenia i instalacje do suszenia, aparatura do suszenia, suszarki do bielizny elektryczne, urządzenia elektryczne do ogrzewania, grzejniki, grzejniki elektryczne, elementy grzejne, instalacje
podgrzewcze, podgrzewacze powietrza, piecyki do podgrzewania
wody, grzałki nurnikowe, kabiny przenośne do łaźni tureckich, urządzenia do opalania się, podgrzewacze do kąpieli, podgrzewacze do łóżek, poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, koce podgrzewane elektrycznie nie do celów leczniczych, dywany ogrzewane
elektrycznie, ogrzewacze stóp, elektryczne lub nieelektryczne, elektryczne grzejniki do ogrzewania, grzejniczki kieszonkowe, urządzenia
do ogrzewania akwariów, urządzenia do filtrowania do akwariów, części do uprzednio wymienionych towarów, 35 usługi punktów informacji konsumenckiej, udzielanie informacji i doradztwo dla użytkowników w kwestiach handlu i działalności gospodarczej (doradztwo dla
konsumentów), usługi agencji reklamowych, usługi reklamowe i promocyjne, reklama, zwłaszcza reklama radiowa, telewizyjna, kinowa,
drukowana, wideotekstowa i w telegazecie, usługi reklamy on-line,
na życzenie i w innych mediach, w szczególności w wyżej wymienionych mediach i za pośrednictwem wyżej wymienionych mediów, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama billboardowa,
rozlepianie plakatów reklamowych, reklamy korespondencyjne, bezpośrednia reklama pocztowa, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników
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reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie tekstów sponsorowanych, aktualizacja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, ulotek, próbek, druków, prospektów, broszur, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, obróbka tekstów, edycja
tekstów, obsługa, zarządzanie, reklamy i marketing internetowych
stron on-line, dekoracja wystaw sklepowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm
krajowych i zagranicznych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w hurtowniach, sklepach i na stronie internetowej wyspecjalizowanej
w branży urządzeń i instalacji oświetleniowej z wyłączeniem branży
urządzeń i instalacji oświetleniowej do różnego rodzaju pojazdów, słupów i masztów oświetleniowych, stylowych latarni oświetleniowych,
oświetleniowych i sygnalizacyjnych konstrukcji drogowych, sprzętu
oświetleniowego, elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej,
mebli, drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła, marketing, organizacja pokazów, targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji i przetargów publicznych, usługi agencji public relations, kreowanie wizerunku firmy, usług, towaru, analizy rynkowe, analizy kosztów, audyt, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania
rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi porównywania cen, prognozy ekonomiczne, wyceny handlowe, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, outsourcing, doradztwo handlowe, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich,
zarządzanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich,
przyjmowanie zamówień, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi zaopatrzeniowe dla osób trzecich, a mianowicie usługi
zakupu dla innych przedsiębiorstw w celu nabycia towarów i usług,
usługi dostawy i fakturowanie, również w ramach handlu elektronicznego, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, informacja
o działalności gospodarczej, usługi w zakresie informacji handlowej,
pozyskiwanie danych do komputerowej bazy danych, systematyzacja
danych komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach
komputerowych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie i odzyskiwanie danych w sieciach komputerowych, odzyskiwane danych i dokumentów,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, usługi księgowe, usługi w zakresie rachunkowości,
sporządzanie rozliczeń, sporządzanie i wydawanie statystyk, sporządzanie wyciągów z kont, usługi w zakresie factoringu, usługi wyliczania/ ustalania cen przez producenta dla towarów i usług, fakturowanie
dla elektronicznych systemów zamówień, usługi sekretarskie, usługi
w zakresie fotokopiowania, usługi w zakresie powielania dokumentów, telefoniczne udzielanie informacji dla nieobecnych abonentów,
biura pośrednictwa pracy, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, usługi
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wynajmowania urządzeń i wyposażenia biurowego, usługi w zakresie wynajmowania fotokopiarek, usługi w zakresie wynajmowania dystrybutorów automatycznych, 37 usługi w zakresie informacji
o naprawach, usługi instalacyjne, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, usługi w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji słupów, masztów
i latarni oświetleniowych, instalacji oświetleniowych i sygnalizacyjnych konstrukcji drogowych, elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej, wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z budową konstrukcji stalowych, betonowych fundamentów dla masztów
i słupów, instalowanie i naprawy urządzeń i instalacji oświetleniowych,
instalowanie i naprawy urządzeń alarmowych, instalowanie i naprawy
alarmów przeciwwłamaniowych, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, instalowanie i naprawy alarmów samochodowych, instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, instalowanie i naprawa telefonów, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn,
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regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, instalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych, montaż
urządzeń kuchennych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja, naprawa, budowa, wymiana,
obsługa techniczna oraz remonty urządzeń elektronicznych i elektrycznych profesjonalnych i powszechnego użytku, aparatów i instalacji do przetwarzania danych i programujących oraz komputerów, terminali komputerowych, peryferyjnych urządzeń komputerowych,
instalowanie i naprawa lokalnych sieci komputerowych, oraz środków
przenoszenia sygnałów, w pojazdach, budynkach, mieszkaniach, magazynach innych obiektach, usługi na potrzeby osób trzecich w zakresie instalowania, konserwacji i przystosowania elektronicznego sprzętu do przekazywania, odbioru i rejestracji obrazu i dźwięku, sprzętu
studyjnego, 42 analizy systemów komputerowych, ekspertyzy w zakresie komputerów i programów komputerowych, konsulting w zakresie komputerów i programów komputerowych, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów, programowanie komputerów na zlecenie, projektowanie
oprogramowania komputerowego, dostosowywanie programów
do potrzeb użytkownika, aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego osobom trzecim,
elektroniczna konwersja danych lub programów, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, odzyskiwanie danych komputerowych, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej,
dostarczanie wyszukiwarek internetowych, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, wynajmowanie-udostępnianie
zasobów serwerów-sieci komputerowe, wypożyczanie komputerów,
wypożyczanie serwerów-hosting, aktualizowanie stron internetowych, programy komputerowe w sieciach danych, opracowywanie
projektów technicznych, opracowywanie projektów technicznych
urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz instalacji, techniczne
planowania projektów, zwłaszcza odnośnie urządzeń i instalacji oświetleniowych, doradztwo i consulting w zakresie oświetlenia, instalacji
elektrycznych i osprzętu elektrycznego, doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie produkcji urządzeń i instalacji oświetleniowych,
doradztwo techniczne zwłaszcza odnośnie urządzeń i instalacji oświetleniowych, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, prace
badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych dla osób trzecich w zakresie urządzeń elektrycznych, elektronicznych, badania
i analizy techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, usługi w zakresie kontroli jakości elementów elektronicznych, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, usługi w zakresie kalibrowania urządzeń elektrycznych
i elektronicznych, testowanie i kontrola jakości materiałów budowlanych w zakresie urządzeń i instalacji oświetleniowej, konstrukcji, słupów, masztów i latarni oświetleniowych, usługi w zakresie wzornictwa
przemysłowego, usługi projektanta dekoracji wnętrz odnośnie urządzeń i instalacji oświetleniowych, doradztwo w zakresie urządzania
pomieszczeń, zwłaszcza odnośnie urządzeń i instalacji oświetleniowych, usługi związane z projektowaniem opakowań, usługi artystów
grafików.

(111) 295678
(220) 2014 10 31
(210) 435136
(151) 2017 03 02
(441) 2015 02 16
(732) AKADEMIA LIDERÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
FUNDACJA DR BOGUSŁAWA FEDERA, Grodzisk Mazowiecki, PL.
(540) e-Porady Konsultacje dla Mikro Firm
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 01.15.11, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 35 badania marketingowe, badania opinii publicznej,
badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie prowadzenia organizowania i prowadzania
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo z zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
outsourcing, pomoc przedsiębiorstwom w działalności gospodarczej (przemysłowej lub handlowej), ekspertyzy w zakresie wydajności przedsiębiorstw, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom, informacja handlowa, marketing, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, pomoc przy zarządzeniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, wszystkie usługi powyższe
świadczone także za pomocą Internetu, dystrybucja materiałów
reklamowych, opinie (sondaże), organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, rekrutacja personelu, reklama, reklamy korespondencyjne, reklama prasowa, reklama telewizyjna,
reklama radiowa, reklama billbordowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, statystyczne zestawienia, statystyczne
zestawienia, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, agencje informacyjne, public relations, 41 edukacja, informacja o edukacji, instruktaże, organizowanie, prowadzanie i obsługa konferencji, kongresów, szkoleń, seminariów,
sympozjów, zjazdów, organizowanie prelekcji, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie konkursów, organizowanie przyjęć, organizowanie i wystawianie spektakli, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi w zakresie publikacji
periodyków, druków, także w formie elektronicznej, publikowanie
książek, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji,
nauczanie, nauczanie korespondencyjne, doradztwo zawodowe,
usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi trenerskie, fotoreportaże, informacja o rekreacji, kultura fizyczna, organizowanie obozów sportowych i wakacyjnych, organizowanie zawodów
sportowych, 45 alternatywne rozwiązania sporów, arbitraż, badania prawne, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, usługi
prawne, wszystkie powyższe usługi świadczone także za pośrednictwem Internetu, rejestrowanie nazw domen, usługi prawne
licencjonowania programów komputerowych, licencjonowanie
własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 295679
(220) 2014 11 07
(210) 435531
(151) 2017 03 30
(441) 2015 02 16
(732) PAKART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Psary, PL.
(540) FASTEC
(540)

(531) 01.01.01, 01.01.04, 01.01.10, 26.04.04, 26.05.18, 27.05.01
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, takie jak: opakowania, taśmy, sznurki, tektura, taśmy samoprzylepne, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), taśmy malarskie-maskujące,
taśmy pakowe, taśmy dwustronne, folia stretch, worki na śmieci,
taśmy ostrzegawcze, taśmy dwustronne piankowe, 17 materiały
wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, rury elastyczne niemetalowe, taśmy naprawcze, 19 materiały budowlane
niemetalowe takie jak taśmy, folie, kleje, taśmy tynkarskie, taśmy
DUCT, taśmy antyrysowe, taśmy PCV, folie i płachty malarskie,
22 worki do transportu i przechowywania materiałów luzem, worki
na gruz.
(111) 295680
(220) 2014 11 25
(210) 436043
(151) 2017 02 27
(441) 2015 03 16
(732) HARDEJ PIOTR-BUNNY THE STAR, Warszawa, PL.
(540) BUNNY THE STAR
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(540)

Kolor znaku: beżowy, szary, czarny, ciemnoszary
(531) 03.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 bezrękawniki, bluzy, kombinezony, buty, chusty, fulardy, czapki, nakrycia głowy, dzianina, dżerseje, ubrania, kamizelki,
getry, kombinezony, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, koszule, kurtki,
kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, legginsy, majtki, nakrycia
głowy, obuwie, odzież, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie (odzież),
palta, paski, peleryny, płaszcze, podkoszulki, podszewki, (elementy ubrań), podszewki gotowe (część garderoby), prochowce, pulowery, rękawiczki, skóra, spodnie, spódnice, stroje kąpielowe, stroje
plażowe, sukienki, swetry, szale, szaliki, T-shirty, żakiety pikowane,
35 sprzedaż, handel, sprzedaż (promocje dla os. 3 ich), detaliczny
handel.
(111) 295681
(220) 2014 11 26
(151) 2017 03 23
(441) 2015 03 16
(732) GRUPA KEKO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) keko.pl sklep zoologiczny
(540)

(210) 436060

Kolor znaku: biały, zielony, czarny, szary
(531) 03.06.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa, sprzedaż on-line,
sprzedaż wysyłkowa towarów obejmujących: nawozy do roślin
akwariowych, oświetlenie akwarystyczne, pokarmy dla ryb, preparaty akwarystyczne, witaminy i odżywki dla ryb, filtry akwarystyczne,
urządzenia do ogrzewania wody, testy do wody akwariowej, krewetki, akcesoria dla krewetek, pokarmy dla krewetek, krewetkaria, lekarstwa dla krewetek, preparaty do krewetkariów, witaminy i minerały
dla krewetek, zestawy do napowietrzania, zestawy akwariowe, akcesoria techniczne, akcesoria dekoracyjne, podłoża dla gadów i płazów, pokarm dla gadów i płazów, preparaty dla gadów i płazów, witaminy i odżywki dla gadów i płazów, akcesoria terrarystyczne, terraria,
domki dla gryzoni, eliminatory plam i zapachów dla gryzoni, karmy
dla gryzoni, klatki i akcesoria dla gryzoni, kuwety, toalety i akcesoria
dla gryzoni, środki do pielęgnacji i higieny dla gryzoni, podłoża dla
gryzoni, przysmaki dla gryzoni, szampony dla gryzoni, transportery
dla gryzoni, witaminy i odżywki dla gryzoni, zabawki i akcesoria dla
gryzoni, szelki dla gryzoni, kuwety, toalety i akcesoria dla jeża, podłoża i żwirki dla jeża, pokarmy dla jeża, szampony dla jeża, zabawki dla
jeża, miski dla jeża, transportery dla jeża, klatki i kojce dla jeża, podłoża dla koni, pokarmy i pasze dla koni, preparaty uzupełniające i witaminowe dla koni, przysmaki dla koni, szczotki i zgrzebła dla koni,
szampony i środki pielęgnacyjne dla koni, drapaki dla kotów, drzwi
i zabezpieczenia dla kotów, eliminatory plam i zapachów dla kotów,
środki do pielęgnacji i higieny dla kotów, karmy mokre dla kotów, karmy suche dla kotów, kuwety, toalety i akcesoria dla kotów, legowiska
i budki dla kotów, miski, poidła i karmidła dla kotów, mleko dla kotów
i kociąt, obroże dla kotów, środki do ochrony ran kotów, preparaty
na pasożyty i kleszcze dla kotów, preparaty uzupełniające dla kotów,
przysmaki dla kotów, szampony dla kotów, szczotki, zgrzebła i grzebienie dla kotów, szelki dla kotów, torby, kosze i plecaki transportowe
dla kotów, transportery i klatki dla kotów, zabawki dla kotów, żwirki
dla kotów, pojemniki na karmę dla kotów, domki dla królików, karmy
dla królików, klatki i akcesoria dla królików, preparaty uzupełniające
dla królików, przysmaki dla królików, szelki dla królików, transportery dla królików, pielęgnacja i higiena królików, podłoża dla królików,
akcesoria do zbierania psich odchodów, drzwi i zabezpieczenia dla
psów, eliminatory plam i zapachów dla psów, środki do pielęgnacji
i higieny dla psów, kagańce dla psów, karmy mokre dla psów, karmy
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suche dla psów, kojce dla psów, książki o psach, legowiska dla psów,
maty samochodowe dla psów, miski, poidła i karmidła dla psów,
mleko i kaszki dla szczeniąt, obroże i kolczatki dla psów, ochrona ran
psów, podkłady, pieluchy i kuwety dla psów, preparaty na pasożyty
i kleszcze dla psów, preparaty uzupełniające dla psów, przysmaki dla
psów, smycze i linki dla psów, szampony i akcesoria kąpielowe dla
psów, szczotki, zgrzebła i grzebienie dla psów, szelki dla psów, szkolenie i tresura psów, torby, kosze i plecaki transportowe dla psów,
transportery i klatki dla psów, zabawki dla psów, pojemniki na karmę
dla psów, eliminatory plam i zapachów dla ptaków, klatki i akcesoria dla ptaków, pokarmy dla ptaków, transportery dla ptaków, piasek i podłoża dla ptaków, witaminy i odżywki dla ptaków, karmidła
dla ryb stawowych, pokarm dla ryb stawowych, eliminatory glonów
do stawów i oczek wodnych, filtry do stawów i oczek wodnych, pompy fontannowe do oczek wodnych, ozdoby do stawów i oczek wodnych, preparaty do wody stawowej, eliminatory plam i zapachów dla
tchórzofretek, klatki i akcesoria dla tchórzofretek, kuwety, toalety
i akcesoria dla tchórzofretek, pielęgnacja i higiena dla tchórzofretek,
pokarm dla tchórzofretek, przysmaki dla tchórzofretek, szampony
dla tchórzofretek, transportery dla tchórzofretek, żwirki i podłoża dla
tchórzofretek, witaminy i odżywki dla tchórzofretek, miski, poidła
i karmidła dla tchórzofretek, szelki dla tchórzofretek, obsługa zleceń
zakupów, marketing, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna,
reklama w prasie, reklama na stronach internetowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży powyższych
towarów i świadczonych usług, prezentacja oferty handlowej w Internecie, organizowanie i współudział w targach, wystawach i pokazach związanych z promocją powyższych towarów, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, prowadzenie punktów informacji konsumenckiej, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej i hurtowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej.

(111) 295682
(220) 2014 11 26
(151) 2017 03 17
(441) 2015 03 16
(732) VECTRA MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) VECTRA
(540)

(210) 436106

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadzenie oraz obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych,
prezentacji, aukcji publicznych, marketing oraz prezentacja towarów i/lub usług poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne środki komunikacji, reklama z wykorzystaniem metod
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych – przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu
i sieci komputerowych oraz innych środków komunikacji, organizowanie, przygotowywanie i obsługa udziału osób trzecich na targach,
wystawach, prezentacjach towarów i/lub usług, pośrednictwo handlowe, kojarzenie interesów, doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu umów, usługi w zakresie pośrednictwa
w kontakcie z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie
public relations, badanie rynku i opinii publicznej, badania i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne,
analizy i zarządzanie kosztami, wycena przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych,
doradztwo oraz pomoc w zakresie podejmowania, organizowania,
prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, działalność
rachunkowa i księgowa, pozyskiwanie, kompilacja, systematyzacja,
sortowanie, transkrypcja i przetwarzanie danych oraz innych materiałów i elementów komputerowych baz danych i innych zbiorów
informatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie danych w plikach komputerowych, komputerowych bazach
danych i innych zbiorach informatycznych, 38 usługi przekazywania
fonii i/lub wizji, usługi telekomunikacyjne, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, radiowych, zbieranie i przekazywanie wiadomości, organizowanie systemów transmisji, 41 usługi z zakresu produkcji filmów, nagrań video i radiowych, programów telewizyjnych
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i radiowych, usługi wypoczynkowe, rozrywkowe i sportowe, usługi
edukacyjne, publikacja tekstów.

(111) 295683
(220) 2014 11 27
(151) 2017 03 16
(441) 2015 03 16
(732) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz, PL.
(540)

(210) 436139
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(111) 295686
(220) 2015 01 27
(210) 438147
(151) 2017 03 29
(441) 2015 05 11
(732) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) ING Pakiet Dynamiczny
(510), (511) 42 administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy
systemów komputerowych, instalowanie oprogramowania komputerowego, obsługiwanie baz danych dostępnych przez Internet, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, projektowanie
oprogramowania komputerowego, sortowanie danych w bazach
komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta
dostępnych przez Internet.
(111) 295687
(220) 2015 01 26
(210) 438202
(151) 2017 03 23
(441) 2015 05 11
(732) JARGOT JAROSŁAW, Radom, PL.
(540) GROM
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe gazowane i niegazowane.

(531) 26.15.15, 26.15.25, 19.03.03
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane,
wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie, esencje eteryczne, olejki
eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne,
lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mleczko kosmetyczne,
toniki kosmetyczne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria),
pomadki do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody zapachowe.
(111) 295684
(220) 2014 12 01
(210) 436287
(151) 2017 03 10
(441) 2015 03 16
(732) JAŃCZAK PIOTR ARTUR, Białystok, PL. ;
(540) g forgastro System zarządzania gastronomią online
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 26.04.02, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, 42 obsługa nieprzesyłalnych aplikacji
elektronicznych on-line, wynajmowanie (udostępnianie) zasobów
serwerów (sieci komputerowe).
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 295685
(220) 2014 12 04
(210) 436402
(151) 2017 03 27
(441) 2015 03 16
(732) GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, PL.
(540) GRYCAN LODY OD POKOLEŃ Kutia wigilijna SMAK ŚWIĄT
(540)

Kolor znaku: złoty, biały, beżowy, brązowy, szary
(531) 05.07.06, 11.03.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 lody, desery lodowe, kutia mrożona.

(111) 295688
(220) 2015 02 20
(151) 2017 03 06
(441) 2015 06 08
(732) KOWALEWSKI ANDRZEJ ANZO, Wrocław, PL.
(540) BB BIGBUTIK
(540)

(210) 439245

Kolor znaku: złoty, biały, czarny
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 pokazy mody w celach promocyjnych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich odzieży sportowej, odzieży wizytowej, nakryć głowy: czapki, kapelusze, obuwia wizytowego, obuwia
sportowego, obuwia plażowego, kosmetyków: wody toaletowe,
perfumy, dezodoranty osobiste, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług.
(111) 295689
(220) 2015 02 20
(210) 439271
(151) 2017 02 23
(441) 2015 06 08
(732) BROWAR NAMYSŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów, PL.
(540) JASNE ŻE PEŁNE
(540)

Kolor znaku: jasnożółty, zielony, szary, czarny
(531) 05.11.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo.

3188

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 295690
(220) 2015 02 26
(210) 439505
(151) 2015 12 03
(441) 2015 06 08
(732) KRAWCZYK KRZYSZTOF FIRMA PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWA ROMINEX, Rusociny, PL.
(540) www.RomineX.com STŁUCZKA SZKLANA
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, biały, brązowy
(531) 07.03.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 21 szkło surowe lub półprzetworzone, z wyjątkiem szkła
konstrukcyjnego, szkło emaliowane, szkło mleczne, szkło opalowe,
szkło płaskie szlifowane, szkło ozdobne, szkło sproszkowane do dekoracji, stłuczka szklana, granulat szklany, grys szklany, mączka szklana, odpady szklane, czyściwo szklane, ścierniwa szklane, materiały
do szkiełkowania, materiały do piaskowania, 39 usługi transportowe
i spedycyjne, towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi i specjalistycznym, składowanie, magazynowanie, przechowywanie, pakowanie, sortowanie, konfekcjonowanie, rozładunek,
załadunek, odbiór i dostarczanie towarów, usługi informacyjne i pośrednictwo w zakresie transportu i spedycji, wynajmowanie pojazdów, 40 obróbka materiałowa, usługi w zakresie przetwórstwa szkła
i stłuczki szklanej: kruszenie, mielenie, szlifowanie, wiercenie, matowanie, usługi w zakresie obróbki: kowalskiej, ślusarskiej, spawalniczej, składowanie odpadów szklanych, utylizacja i unieszkodliwianie
odpadów szklanych, recykling odpadków i odpadów, recykling szkła.
(111) 295691
(220) 2015 03 13
(151) 2017 03 21
(441) 2015 06 22
(732) ŁATWIS MAREK DRAGON PIZZA, Gdańsk, PL.
(540) Dragon Pizza
(540)

(210) 440196

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 04.03.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 opakowania z artykułów papierniczych, torby do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, pudełka kartonowe
lub papierowe, serwetki stołowe papierowe, podstawki pod kufle
do piwa, prospekty, 25 fartuchy, koszule, nakrycia głowy, 29 dania
gotowe przygotowane głównie w oparciu o mięsa, drób, ryby i owoce morza, grzyby, gotowane warzywa, ser i konserwowane owoce,
30 pizza, produkty i preparaty do przygotowywania pizzy, ciasto
do pizzy, blaty z ciasta do pizzy, dodatki i sosy do pizzy, przyprawy
do pizzy, makarony i dania na bazie makaronu, pierogi, gotowe dania i przekąski, desery i puddingi, lody, ciastka, kawa, herbata, cukier,
napoje z czekoladą lub napoje na bazie kawy, chleb, chleb czosnkowy, przyprawy smakowe, bułki, pieczywo, ciastka, ryż, 35 zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, badanie rynku, usługi, pośrednictwo i doradztwo w zakresie
organizowania sieci sprzedaży, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, pośrednictwo i usługi eksportowo-importowe, pośrednictwo handlowe w zakresie wyszukiwania partnerów handlowych
i pośrednictwo w zakresie zawierania kontraktów, usługi reklamowe,
sprzedaż i dostarczanie dań na zamówienie za pośrednictwem sieci
Internet i sieci telefonicznych, pozyskiwanie danych do baz danych,
dystrybucja materiałów reklamowych, wynajmowanie powierzchni
na cele reklamowe, 43 usługi restauracyjne, catering i usługi w zakresie prowadzenia punktów obsługi detalicznej specjalizujących
się w wyrobie pizzy do konsumpcji na miejscu oraz poza lokalem,
usługi świadczone przez restauracje samoobsługowe, usługi świadczone przez bary przekąskowe, usługi świadczone przez bary, usługi
polegające na zamawianiu żywności poprzez sieć Internet i sieci telefoniczne, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej,
usługi zaopatrzeniowe, usługi barowe, przygotowywanie potraw
na zamówienie i dostarczanie na miejsce konsumpcji, organizowanie przyjęć, prowadzenie lokali gastronomicznych, usługi w zakresie
prowadzenia pizzerii, barów szybkiej obsługi, snack-barów, stołó-
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wek, obsługa gastronomiczna kongresów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, konkursów rozrywkowych.

(111) 295692
(220) 2015 03 13
(151) 2017 03 23
(441) 2015 06 22
(732) KL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) OOH!COLOR
(540)

(210) 440205

Kolor znaku: żółty, niebieski
(531) 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 płótno światłoczułe do fotografiki, 2 drewno barwiące,
9 futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, pokrowce, nakładki
do telefonów komórkowych, torby do laptopów, hologramy, 16 afisze, plakaty, akwarele [obrazy, malarstwo],albumy, atlasy, broszury,
drukowane publikacje, fotografie [wydrukowane], kalendarze, katalogi,malarstwo [obrazy] oprawione lub nie, materiały piśmienne,
notatniki [notesy], obrazy, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze],
papier, płótno do malarstwa, ulotki, 18 imitacje skóry, torby podróżne, portfele, portmonetki, torby [koperty, woreczki] ze skóry, do pakowania, 25 dzianina [odzież], koszule, koszulki gimnastyczne, nakrycia głowy, obuwie, odzież, osłony, daszki do czapek, paski [odzież],
T-shirty, 27 tapety.
(111) 295693
(220) 2015 03 17
(210) 440354
(151) 2017 03 23
(441) 2015 07 06
(732) TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) TORUS
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie powierzchni biurowych jako nieruchomości, wycena nieruchomości,
dzierżawa nieruchomości, agencje nieruchomości, administrowanie
nieruchomości, dzierżawa majątku nieruchomego, administrowanie
majątkiem nieruchomym, pośrednictwo w obrocie majątkiem nieruchomym, wycena majątku nieruchomego, dzierżawa majątku nieruchomego, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), 37 budownictwo, budownictwo
przemysłowe, budownictwo budynków biurowych, budownictwo
centrów handlowych, 42 projektowanie budynków.
(111) 295694
(220) 2015 03 19
(210) 440435
(151) 2017 02 28
(441) 2015 07 06
(732) FUNDACJA POLSKIE CENTRUM AUDIOWUZUALNE,
Warszawa, PL.
(540) AUDIOWIZUALNI.PL
(510), (511) 9 dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe (audio-wideo), dyski kompaktowe (CD-ROM-y), dyski magnetyczne,
dyski optyczne, dyskietki, dystrybutory dysków kompaktowych,
urządzenia do transmisji dźwięku i obrazu, filmy [błony] naświetlone,
filmy [błony] nienaświetlone, filmy animowane (rysunkowe), kinematograficzne, hologramy, kasety wideo, nośniki do rejestracji dźwięku,
nośniki informacji, nośniki płyt ciemniowych, pamięci komputerowe,
programy komputerowe, programy komputerowe nagrane, przezrocza, urządzenia do montażu filmów, urządzenia do namierzania
dźwięku, urządzenia do nauczania zawarte w tej klasie, urządzenia
do odtwarzania dźwięku, urządzenia do przetwarzania informacji,
urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia projekcyjne, urządzenia przeznaczone do rozrywki i nauki przystosowane wyłącznie
do odbiorników telewizyjnych, urządzenia telewizyjne, 16 druki,
broszury, gazety, karty pocztowe, komiksy, książki, materiały do nauczania (z wyjątkiem aparatów), materiały do rysowania, materiały
drukowane, materiały piśmienne, płyty matrycowe, podręczniki,
prospekty, publikacje, reprodukcje graficzne, wydruki graficzne, fotografie, plakaty, 35 reklama firm producenckich, wydawanie ulotek
informacyjnych, usługi promocji i upowszechniania kultury, nauki
i edukacji, usługi tworzenia baz danych, usługi analiz rynku związanych z kulturą, usługi badań marketingowych, badanie opinii publicznej, usługi impresariów w działalności artystycznej, organizowanie wystaw w celach promocyjnych, handlowych lub reklamowych,
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38 prowadzenie stron internetowych związanych z branżą audiowizualną, 41 usługi związane z produkcją filmów, usługi w zakresie
działalności kulturalnej związane z branżą audiowizualną, organizacja szkoleń, konferencji, środowiskowych imprez integracyjnych,
patronaty nad wydarzeniami audiowizualnymi, wydawanie katalogów, biuletynów, publikacje materiałów prasowych, usługi doradcze
w sprawach kultury, 42 usługi archiwizacji danych.

(111) 295695
(220) 2015 03 23
(210) 440579
(151) 2017 03 13
(441) 2015 07 06
(732) MIASTO OPOLE, Opole, PL.
(540) Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki-Opole
(510), (511) 9 urządzenia do transmisji dźwięku, dyski do rejestracji
dźwięku i obrazu, ekrany fluoryzujące i projekcyjne, głośniki, złącza
elektryczne, kasety video, komputery i komputerowe urządzenia peryferyjne, magnetofony i magnetowidy, urządzenia do nagrywania
dźwięku i obrazu, nośniki do rejestracji dźwięku, odtwarzacze dźwięku i obrazu, tablice sterownicze i rozdzielcze, urządzenia projekcyjne,
35 agencje reklamowe, biura badania opinii, dystrybucja materiałów
rekiamowych, działalność artystyczna, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, impresariat w działalności artystycznej, poszukiwania
w zakresie patronatu public relations, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, 41 dekoracje sceniczne, organizacja i obsługa dyskotek,
informacja o imprezach rozrywkowych, organizacja imprez karaoke,
organizowanie i prowadzenie: koncertów, festiwali, konkursów, usługi orkiestrowe, rezerwacja miejsc na imprezy, widowiska rozrywkowe, wystawianie spektakli na żywo, usługi studia nagrań.
(111) 295696
(220) 2015 04 16
(210) 441485
(151) 2017 03 07
(441) 2015 08 03
(732) ESSA JERZY DŁUGOSZ KRZYSZTOF CISEK SPÓŁKA JAWNA,
Rzeszów, PL.
(540) ESSA
(510), (511) 9 przenośne oraz samochodowe urządzenia służące
do odbioru, przesyłania, zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu, samochodowy sprzęt nagłaśniający (sprzęt car audio) i samochodowy
sprzęt multimedialny (sprzęt car-audio), ozonatory, alarmy przeciwwłamaniowe, części i akcesoria sprzętu audio-video umieszczane
w pojazdach samochodowych, jak również: akumulatory elektryczne
do pojazdów, sygnalizatory akustyczne, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, anteny, bezpieczniki topikowe, czujniki,
urządzenia elektryczne do dozorowania, drut miedziany izolowany, druty (przewody) elektryczne, urządzenia do transmisji dźwięku, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, głośniki, gniazdka,
wtyczki i inne kontakty (złącza elektryczne), instalacje elektryczne,
kable elektryczne, kable koncentryczne, kable optyczne (światłowody), kable rozruchowe do silników, kondensatory elektryczne, materiały na przewody instalacji elektrycznych, membrany (akustyka),
monitory ekranowe, nadajniki sygnałów elektronicznych, odbiorniki
audio i wideo, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych, osłony końcówek (wyjść) elektrycznych, osobiste urządzenia stereofoniczne, ozonizatory (ozonatory), powłoki (osłony) kabli
elektrycznych, powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych,
przekaźniki elektryczne, przełączniki elektryczne, przenośne odtwarzacze mediów, przenośny radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy,
przewody akustyczne, przewody elektryczne, przyrządy nawigacyjne, przyrządy pomiarowe, pulpity rozdzielcze (elektryczność), radia
(odbiorniki radiowe), radia samochodowe, radio pagery, regulatory
napięcia do pojazdów, rejestratory przebytej drogi w kilometrach dla
pojazdów, rejestratory przebytej drogi w milach dla pojazdów, sprzęt
do korzystania z telefonu bez użycia rąk, sprzęt radiotelefoniczny, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, syreny, szafki na głośniki, światła błyskowe (sygnały świetlne), telefony przenośne, tuby do głośników, uchwyty do telefonów komórkowych, urządzenia do ładowania
akumulatorów elektrycznych, urządzenia do namierzania dźwięku
(sonometry), urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, urządzenia GPS, urządzenia
nawigacyjne dla pojazdów (komputery pokładowe), urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wskaźniki elektroniczne emitujące światło, wyłączniki samoczynne, wyłączniki zdalnie sterowane,
wzmacniacze, zaciski przewodów (elektryczność), zamki elektryczne, zawory elektromagnetyczne (przełączniki elektromagnetycz-
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ne), zestawy głośnomówiące do telefonów, złacza (elektryczność),
złącza do przewodów elektrycznych, wszystkie wyżej wymienione
umieszczane wyłącznie w samochodach, 37 deratyzacja, dezynfekcja, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych z wyłączeniem
systemów bezpieczeństwa, alarmowych i przeciwpożarowych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych z wyłączeniem systemów
bezpieczeństwa, alarmowych i przeciwpożarowych, instalowanie
oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, obsługa i naprawa samochodów, obsługa pojazdów, polerowanie pojazdów, usługi stacji
obsługi samochodów jako tankowanie i obsługa, wulkanizacja opon
(naprawy), zabezpieczanie pojazdów przed korozją, naprawa zamków, 45 monitoring pojazdów w zakresie związanym z monitorowaniem mobilnym przez GPS tras przejazdu pojazdów oraz czasu pracy
kierowców dla celów logistycznych.

(111) 295697
(220) 2015 04 16
(210) 441486
(151) 2017 03 07
(441) 2015 08 03
(732) ESSA JERZY DŁUGOSZ KRZYSZTOF CISEK SPÓŁKA JAWNA,
Rzeszów, PL.
(540) ESSA
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 przenośne oraz samochodowe urządzenia służące
do odbioru, przesyłania, zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu, samochodowy sprzęt nagłaśniający (sprzęt car audio) i samochodowy
sprzęt multimedialny (sprzęt car-audio), ozonatory, alarmy przeciwwłamaniowe, części i akcesoria sprzętu audio-video umieszczane
w pojazdach samochodowych, jak również: akumulatory elektryczne
do pojazdów, sygnalizatory akustyczne, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, anteny, bezpieczniki topikowe, czujniki,
urządzenia elektryczne do dozorowania, drut miedziany izolowany, druty (przewody) elektryczne, urządzenia do transmisji dźwięku, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, głośniki, gniazdka,
wtyczki i inne kontakty (złącza elektryczne), instalacje elektryczne,
kable elektryczne, kable koncentryczne, kable optyczne (światłowody), kable rozruchowe do silników, kondensatory elektryczne, materiały na przewody instalacji elektrycznych, membrany (akustyka),
monitory ekranowe, nadajniki sygnałów elektronicznych, odbiorniki
audio i wideo, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych, osłony końcówek (wyjść) elektrycznych, osobiste urządzenia stereofoniczne, ozonizatory (ozonatory), powłoki (osłony) kabli
elektrycznych, powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych,
przekaźniki elektryczne, przełączniki elektryczne, przenośne odtwarzacze mediów, przenośny radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy,
przewody akustyczne, przewody elektryczne, przyrządy nawigacyjne, przyrządy pomiarowe, pulpity rozdzielcze (elektryczność), radia
(odbiorniki radiowe), radia samochodowe, radio pagery, regulatory
napięcia do pojazdów, rejestratory przebytej drogi w kilometrach dla
pojazdów, rejestratory przebytej drogi w milach dla pojazdów, sprzęt
do korzystania z telefonu bez użycia rąk, sprzęt radiotelefoniczny, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, syreny, szafki na głośniki, światła błyskowe (sygnały świetlne), telefony przenośne, tuby do głośników, uchwyty do telefonów komórkowych, urządzenia do ładowania
akumulatorów elektrycznych, urządzenia do namierzania dźwięku
(sonometry), urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, urządzenia GPS, urządzenia
nawigacyjne dla pojazdów (komputery pokładowe), urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wskaźniki elektroniczne emitujące światło, wyłączniki samoczynne, wyłączniki zdalnie sterowane,
wzmacniacze, zaciski przewodów (elektryczność), zamki elektryczne, zawory elektromagnetyczne (przełączniki elektromagnetyczne), zestawy głośnomówiące do telefonów, złacza (elektryczność),
złącza do przewodów elektrycznych, wszystkie wyżej wymienione
umieszczane wyłącznie w samochodach, 37 deratyzacja, dezynfekcja, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych z wyłączeniem
systemów bezpieczeństwa, alarmowych i przeciwpożarowych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych z wyłączeniem systemów
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bezpieczeństwa, alarmowych i przeciwpożarowych, instalowanie
oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, obsługa i naprawa samochodów, obsługa pojazdów, polerowanie pojazdów, usługi stacji
obsługi samochodów jako tankowanie i obsługa, wulkanizacja opon
(naprawy), zabezpieczanie pojazdów przed korozją, naprawa zamków, 45 monitoring pojazdów w zakresie związanym z monitorowaniem mobilnym przez GPS tras przejazdu pojazdów oraz czasu pracy
kierowców dla celów logistycznych.

(111) 295698
(220) 2015 04 24
(210) 441780
(151) 2017 03 17
(441) 2015 08 03
(732) FABRYKA NACZYŃ KAMIONKOWYCH MANUFAKTURA
SPÓŁKA JAWNA SMOLEŃSKI & ZWIERZ, Bolesławiec, PL.
(540) B MANUFAKTURA w Bolesławcu
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 19.09.01, 19.09.02, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 21 wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego.
(111) 295699
(220) 2015 04 24
(210) 441788
(151) 2017 02 23
(441) 2015 08 03
(732) NEKTAR THERAPEUTICS, San Francisco, US.
(540) ONZEALD
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, a mianowicie środki przeciwnowotworowe.
(111) 295700
(220) 2015 05 18
(210) 442626
(151) 2017 02 21
(441) 2015 08 31
(732) SZYMANOWSKI MAREK, WISZOWATY JACEK ZULANA
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) Z ZULANA Talerze & Spółka
(540)

Kolor znaku: zielony, brązowy
(531) 25.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 bielizna stołowa papierowa, kalkomania, obrusy papierowe, papierowe podstawki pod karafki, podstawki pod kufle
do piwa, papierowe pudełka na kapelusze, serwetki stołowe papierowe, serwety na stół papierowe, 21 cukiernice, czajniczki do herbaty,
czajniczki nieelektryczne, czary, doniczki okienne, dzbanki, doniczki na kwiaty, dzbanki do kawy nieelektryczne, dzbanki do parzenia
kawy nieelektryczne, figurki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła,
filiżanki, filiżanki do kawy nieelektryczne, garnki, kubki, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, maselniczki, miski, miseczki, miski
ze szkła, naczynia, naczynia ceramiczne, naczynia stołowe, naczynia
szklane, osłony na doniczki nie z papieru, patery, porcelana, porcelana chińska [bibeloty], przykrywki na czajniczek, przybory kuchenne,
serwetniki, serwisy [zastawy stołowe], serwisy do kawy, spodeczki,
solniczki, szkło mleczne, szkło lustrzane, szklanki do napojów, szkło
emaliowane, tace do użytku domowego, tace do użytku domowego
papierowe, talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, serwisy do herbaty, salaterki, spodeczki, wazy do zup, wyroby
ceramiczne dla gospodarstwa domowego, 24 bieżniki stołowe,
bielizna stołowa niepapierowa, ceraty [obrusy], materiały tekstylne,
materiały tekstylne nietkane, obrusy na stół niepapierowe, obrusy
stołowe niepapierowe, podstawki pod kieliszki [z tkanin], serwetki
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stołowe tekstylne, serwetki tekstylne, serwety na stół [niepapierowe].

(111) 295701
(220) 2015 05 25
(210) 442895
(151) 2017 03 02
(441) 2015 09 14
(732) Schweppes International Limited, Londyn, GB.
(540) Dla dzisiejszych twórców
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane i inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do przygotowywania napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 295702
(220) 2015 05 25
(210) 442906
(151) 2017 03 02
(441) 2015 09 14
(732) RAFINERIA W JAŚLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasło, PL.
(540) jasol
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.01
(510), (511) 1 dodatki chemiczne do olejów, dodatki chemiczne
do paliw silnikowych, płyny do układów hamulcowych, gliceryna
do celów przemysłowych, preparaty do hartowania, środki do hartowania stali i żeliwa, płyny do napędu automatycznego, płyny do obwodów hydraulicznych, płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem, płyny hamulcowe, preparaty do obróbki wykończeniowej
stali, rozpuszczalniki do lakierów, czynniki chłodzące do układów
chłodniczych silników pojazdów, substancje zapobiegające zamarzaniu, środki do chłodzenia silników w pojazdach, płyny do układów
kierowniczych ze wspomaganiem,preparaty do hartowania i utwardzanie metali, 2 rozcieńczalniki do lakierów, rozcieńczalniki do farb,
smary przeciwrdzewne, środki antykorozyjne, 3 detergenty inne niż
używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, 4 smar do konserwacji broni, nafta oświetleniowa, oleje
palne, oleje przemysłowe, oleje silnikowe, oleje ułatwiające wyjmowanie z form dla budownictwa, oleje zwilżające, parafiny, podpałki.
(111) 295703
(220) 2015 05 25
(210) 442909
(151) 2017 03 02
(441) 2015 09 14
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) INTELIGENTA PAMIĘĆ
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 295704
(220) 2015 05 26
(210) 442918
(151) 2017 03 02
(441) 2015 09 14
(732) GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) plantwear
(540)

Kolor znaku: złoty, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia, przyrządy i aparatura optyczna, wyroby
optyczne, okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary ochronne
do uprawiania sportu, okulary pływackie, oprawki do okularów, szkła
do okularów, szkła korekcyjne, szkła kontaktowe, soczewki kontaktowe, soczewki optyczne, części do okularów, etui do okularów, pojemniki na szkła kontaktowe, nakładki do okularów, łańcuszki i sznurki
do okularów, lornetki, lunety, lupy, części i akcesoria do wyżej wymienionych towarów zawarte w tej klasie, 14 zegary i zegarki, 19 drewno
obrobione, drewno częściowo obrobione, drewno użytkowe, drew-
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no budowlane, drewno na profile, drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, drewniane półfabrykaty tarte, drewniane forniry, 40 odzysk i recykling wszelkich odpadów, przetwarzanie,
obróbka, niszczenie, odkażanie, unieszkodliwianie, niszczenie, zagospodarowanie i spalanie wszelkich odpadów, w tym złomu, odpadów metalowych i niemetalowych, przetwarzanie, unieszkodliwianie, odzysk, w tym recykling, zużytego sprzętu elektronicznego
i elektrycznego bez względu na jego rodzaj i przeznaczenie, segregowanie odpadów i odpadków, w tym zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, odkażanie materiałów niebezpiecznych,
unieszkodliwianie substancji chemicznych i innych odpadów niebezpiecznych, usuwanie skażeń i zanieczyszczeń wywołanych substancjami chemicznymi, termiczna utylizacja odpadów zwierzęcych,
organicznych i komunalnych oraz osadów ściekowych, doradztwo
w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz
przy oznakowaniu opakowań, doradztwo w zakresie zagospodarowania i utylizacji odpadów, doradztwo w dziedzinie pozyskiwania
i zagospodarowywania surowców wtórnych, utylizacja rozpuszczalników organicznych, recykling, odzyskiwanie, regeneracja i destylacja rozpuszczalników, przetwarzanie produktów ropopochodnych.

(111) 295705
(220) 2015 06 01
(151) 2017 03 06
(441) 2015 09 14
(732) AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) OJCZYSTA CZYSTA
(540)

(210) 443185

Kolor znaku: czarny, czerwony, żółty, szary, różowy, biały
(531) 02.01.04, 02.01.20, 03.03.01, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa), 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
(111) 295706
(220) 2015 06 15
(151) 2017 03 01
(441) 2015 09 28
(732) CISZEK JAKUB, Pogorzelica, PL.
(540) LAGUnA
(540)

(210) 443631

Kolor znaku: niebieski, żółty
(531) 01.03.01, 01.03.12, 01.03.13, 26.11.13, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe
zakwaterowanie, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi,
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, 45 opieka zastępcza, planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych.
(111) 295707
(220) 2015 06 23
(210) 443943
(151) 2016 11 09
(441) 2015 10 12
(732) SCANDALIZA.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SCANDALIZA.com
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, grafitowy
(531) 02.09.08, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 35 reklama, 41 rozrywka, 42 projektowanie i ulepszanie
sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.

(111) 295708
(220) 2015 06 26
(210) 444097
(151) 2017 03 16
(441) 2015 10 12
(732) SYMBIO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) I sym BIO
(540)

Kolor znaku: beżowy, biały, ciemnobrązowy, czerwony, zielony
(531) 02.09.01, 05.03.13, 05.07.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania
zębów, wosk dentystyczny, środki odkażające, środki do niszczenia
robactwa, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze, artykuły żywnościowe na bazie białka do celów medycznych, suplementy diety zawierające białko, błonnik pokarmowy, chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, żywność dla niemowląt, 29 mięso,
ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, dżemy niskosłodzone, dżemy wiśniowe, dżemy porzeczkowe, dżemy malinowe, dżemy truskawkowe, dżemy jabłkowe, dżemy z aronii, dżemy z owoców
leśnych, dżemy brzoskwiniowe, dżemy malinowe, konfitury, konfitury
wiśniowe, konfitury z czarnej porzeczki, konfitury truskawkowe, powidła, powidła śliwkowe, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje
i tłuszcze jadalne, ajvar [pasta warzywna], alginiany do celów spożywczych, aloes spożywczy, anchois, bekon, białka jajek, białko do celów
kulinarnych, bita śmietana, bulion, preparaty do produkcji bulionu,
cebula konserwowana, czipsy owocowe, czipsy ziemniaczane, chipsy
bananowe, czipsy odtłuszczone, słonecznik łuskany, pestki dyni, morwa czarna suszona, morwa biała suszona, żurawina suszona, suszone
jagody Inków, suszone płatki kokosowe, płatki zbożowe, płatki Jęczmienne, płatki orkiszowe, płatki pszenne, płatki żytnie, płatki kukurydziane, płatki jaglane, płatki gryczane, płatki ryżowe, płatki z komosy
ryżowej, suszony ananas, suszone jagody goji, płatki z migdałów, imbir
kandyzowany, orzechy makadamie, wiśnie suszone, czosnek konserwowy, daktyle, drób, nieżywy, dżemy, dziczyzna nieżywa, enzymy
mlekowe do celów spożywczych, fasolka konserwowa, filety rybne,
flaki, galaretki jadalne, galarety mięsne, jadalne gniazda ptaków, groszek konserwowy, grzyby konserwowane, homary nieżywe, hummus
[pasta z ciecierzycy], przetworzona ikra rybia, dżem Imbirowy, jaja, jaja
ślimacze [jadalne], jaja w proszku, jogurt, kapusta kwaszona, kaszanka,
kawior, kefir [napój mleczny], kiełbaski w cieście, kiełbasy, kimchi [danie z kiszonych warzyw], klej rybi do środków spożywczych, olej kokosowy, koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne, kompoty,
koncentraty rosołu, konserwy mięsne, konserwy rybne, korniszony,
krewetki [nieżywe], krewetki różowe [nieżywe], krokiety, olej kukurydziany, kumys [napój mleczny], langusty nieżywe, lecytyna spożywcza, łój spożywczy, łosoś, małże jadalne nieżywe, małże nieżywe, małże [nieżywe], margaryna, marmolada, masło, masło arachidowe, masło
kakaowe, masło kokosowe [olej kokosowy], krem na bazie masła,
miąższ owoców, mięso, ekstrakty mięsne, mięso konserwowane, mięso solone, migdały mielone, mleczne produkty, mleko, mleko albuminowe, mleko skondensowane, mleko sojowe [namiastka mleka], mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą mleka, nasiona spożywcze,
olej kostny, jadalny, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej
słonecznikowy do celów spożywczych, olej z oliwek jadalny, olej z siemienia lnianego spożywczy, oleje jadalne, oliwki konserwowane, opiekane wodorosty, olej z orzechów palmowych, orzechy preparowane,
orzeszki arachidowe preparowane, ostrygi nieżywe, owoce gotowane,
owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach, galaretki owocowe, pasztet z wątróbki,
pektyna do celów spożywczych, pestki słonecznika, sosy warzywne,
piccalilli, pikle, płatki ziemniaczane, poczwarki jedwabnika jadalne,
podpuszczka, sok pomidorowy do celów kulinarnych, potrawy z ryb
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dla ludzi, protokwasza [kwaśne mleko], przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery rybne, przeciery warzywne, przekąski na bazie
owoców, pyłki kwiatowe jako żywność, raki, nieżywe, riażenka [sfermentowane gotowane mleko], rodzynki, rosół, ryby konserwowane,
ryby nieżywe, ryby solone, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sardynki, ser, serwatka, olej sezamowy, skórki owocowe, skorupiaki nieżywe,
śledzie, smalec, śmietana kwaśna, śmietana [produkty mleczarskie],
soczewica konserwowana [warzywa], soja konserwowana spożywcza,
soki roślinne do gotowania, sos żurawinowy [kompot], strzykwy nieżywe, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynka, tahini [pasta z ziarna sezamowego], tłuszcz kokosowy, pasty zawierające tłuszcz do kanapek,
tłuszcze jadalne, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, tofu, trufle
konserwowane, tuńczyk, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, wątroba, wędliny, wieprzowina, wiórki kokosowe, wyciągi z wodorostów do celów spożywczych, żelatyna, ziemniaki zapiekane w cieście, żółtka jajek, zsiadłe
mleko, zupy, zupy jarzynowe, składniki do sporządzania zup, żywność
przygotowywana z ryb, 30 owoce i bakalie suszone, preparowane,
w tym różnego rodzaju orzechy, rodzynki, migdały, kakao, śliwki, brzoskwinie, figi, morele, daktyle, przetwory i mieszanki z nich, słodycze,
kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, ryż czerwony, ryż czarny,
ryż brązowy, komosa ryżowa, proso, siemię lniane, amarantus, nasiona
konopi, nasiona szałwii hiszpańskiej, nasiona lucerny, mak niebieski,
mak biały, tapioka, sago, inulina, ekspandowane nasiona orkiszu, prosa, amarantusa, mąka I produkty zbożowe, mąka pszenna, mąka żytnia, mąka gryczana, mąka jaglana, mąka z nasion amarantusa, mąka
kukurydziana, mąka orkiszowa, mąka ryżowa, mąka sojowa, mąka
z pszenicy durum, mąka z manioku, skrobia ziemniaczana, mąka
z kasztanów, mąka kokosowa, mąka z pszenicy kamut, mąka z migdałów, mąka z jęczmienia, mąka, mąka gorczycowa, mąka kukurydziana,
produkty z mąki mielonej, mąka pszenna, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier,
miód, syropy z melasy, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda,
ocet, sosy, przyprawy, lód, anyż, anyż gwiaździsty, aromaty do ciast
inne niż oleje esencyjne, aromaty do napojów Inne niż oleje esencyjne,
aromaty Inne niż oleje esencyjne, aromaty kawowe, aromaty do żywności, batoniki zbożowe, batony lukrecjowe [cukiernictwo], biszkopty,
preparaty usztywniające do bitej śmietany, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb,
chleb bezdrożdżowy, chow-chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty
sos], ciasta, ciasto, ciastka, ciastka ryżowe, ciastka owsiane, ciastka
owsiane orzechowe, ciastka owsiane kakaowe, ciastka owsiane rodzynkowe, wyroby cukiernicze, ciasto [masa do pieczenia], ciasto
w proszku, cukier, cukier palmowy, cukier trzcinowy, cukierki, cukierki
miętowe, curry [przyprawa], cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa], czekolada, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, drożdże,
drożdże zaczyn, enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów esencyjnych, galaretki
owocowe [słodycze], gałka muszkatołowa, glazury do szynki, glukoza
do celów kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe
potrawy oparte na kluskach, goździki [przyprawa], grysik kukurydziany, guma do żucia, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre,
imbir [przyprawa], jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, kapary, karmelki [cukierki], kasza manna, kasza manna razowa, kasza owsiana, mąka owsiana grubo
zmielona, kasze spożywcze, kasza gryczana, kasza jaglana, kasza orkiszowa, kasza razowa, kuskus z pszenicy, kuskus orkiszowy, otręby orkiszowe, otręby owsiane, otręby żytnie, otręby pszenne, otręby pszenno-żytnie, kawa, kawa nie palona, preparaty roślinne zastępujące
kawę, keczup, zagęszczacze do kiełbasy, kiełki pszeniczne do celów
spożywczych dla ludzi, kleik spożywczy na bazie mleka, kluski, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona [popcorn], kukurydzianka / mamałyga [potrawa na wodzie lub mleku],
kurkuma do żywności, kuskus [kasza], lód do napojów chłodzących,
lód naturalny lub sztuczny, lody, lody spożywcze, lody spożywcze
w proszku, lukier do ciast, lukrecja [cukiernictwo], majonezy, makarony, makaron rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze], makaron orkiszowy razowy, makaron orkiszowy, makaron pszenny razowy, makaron
żytni razowy, marcepan, marynaty, melasa, mięsne sosy, preparaty
do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domowego, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, miód, mleczko pszczele, muesli, muesli orzechowe, muesli jabłkowo-śliwkowe, muesli orzechowo-bananowe,
muesli truskawkowo-jabłkowe, muesli zbożowo-otrębowe, musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe [sosy], musztarda, naleśni-
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ki, napary inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje
na bazie czekolady, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie kakao,
napoje na bazie kawy, nasiona lnu do celów spożywczych dla ludzi,
ocet, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, owies
gnieciony, owies łuskany, produkty spożywcze na bazie owsa, pasta
migdałowa, pasta z sol [przyprawy], paszteciki, paszteciki, pesto,
pieprz, pieprz [przyprawy], piernik, pierożki ravioli, ocet piwny, pizze,
placki, płatki kukurydziane, płatki owsiane, pomadki [cukierki], potrawy na bazie mąki, pralinki, propolis, proszek do pieczenia, przekąski
ryżowe, przekąski zbożowe, przyprawy, przyprawy korzenne, ptifurkl
[ciasteczka], puddingi, relish-sos przyprawowy na bazie owoców lub
warzyw, mączka z roślin strączkowych, ryż, sago, sajgonki, sól selerowa, skrobia do celów spożywczych, słód do celów spożywczych, słód
do celów spożywczych, herbatniki, słodkie sosy do deserów na bazie
mleka I żółtek (custard), słodycze, słodycze [cukierki], słodycze do ssania, słodycze ozdobne na choinki, słodziki / maltoza, słodziki naturalne,
soda spożywcza, mąka sojowa, sos sojowy, sól do konserwowania
żywności, sól kuchenna, sorbety [lody], sosy do makaronu, sosy pomidorowe, sosy [przyprawy], keczup, koncentrat pomidorowy, sosy sałatkowe, spaghetti, środki wiążące do lodów spożywczych, substytuty
kawy, suchary, sushi, syrop cukrowy do celów spożywczych, szafran
[przyprawa], tabule [sałatka z kuskus], tako, tapioka, mąka z tapioki
do celów spożywczych, tarty z nadzieniem, tarty, tortille, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii], wermiszel, woda morska
do gotowania, wodorosty [przyprawy], wodorowinian potasowy
do celów kulinarnych, wysoko-proteinowe batoniki zbożowe, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, preparaty zbożowe, ziele angielskie, zioła konserwowane [przyprawy], 31 ziarna, produkty rolne, ogrodnicze oraz leśne nie ujęte w innych klasach,
żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny
i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, algarobilla [pasza dla zwierząt], algi
spożywcze dla ludzi lub zwierząt, aloes [roślina], artykuły jadalne
do żucia dla zwierząt, agassa z trzciny cukrowej [w stanie surowym],
buraki, cebula świeża [warzywa], cebulki kwiatowe, chleb świętojański,
chmiel, choinki, cykoria [sałata], cytryny świeże, darń, drewno w kłodach, drewno w stanie surowym, preparaty zwiększające niesienie się
drobiu, drób [żywy], drożdże jako pasza dla zwierząt, drzewa [rośliny],
dynie, groch świeży, grzybnia pieczarkowa [rozchodowa], grzyby świeże, homary żywe, ikra rybia, jagody jałowca, jagody [owoce], jaja
do wylęgania, jajeczka jedwabników, jęczmień, jedwabniki, karma dla
psów, kotów I Innych zwierząt, kasze dla drobiu, kasztany jadalne świeże, kiełki pszenicy jako pasza dla zwierząt, kiszonki [pokarm dla zwierząt], kopra, kora surowa, korek jako surowiec, korzenie cykorii, korzenie jadalne, krzewy, krzewy róż, kukurydza, kwiaty naturalne, kwiaty
suszone do dekoracji, langusty [żywe], łupiny orzechów kokosowych,
mączka dla zwierząt, mączka lniana [pasza], mączka rybna na pasze dla
zwierząt, mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt, mąka z ryżu
[pasza], makuchy, makuchy rzepaku dla bydła, makuchy z kukurydzy,
małże [mięczaki] żywe, małże żywe, menażeria [dzikie, egzotyczne,
żywe zwierzęta do celów wystawowych lub naukowych], migdały
[owoce], napoje dla zwierząt domowych, nasiona [ziarna], odpady
z gorzelni [pasza dla zwierząt], ogórki świeże, oliwki świeże, orzechy,
orzechy kokosowe, orzechy laskowe, makuchy z orzechów arachidowych dla zwierząt, orzeszki arachidowe świeże, orzeszki kola, osad gorzelniany [pozostałości w czasie produkcji wina], ości mątwy dla ptactwa, ostrygi żywe, otręby zbożowe, owies, owoce cytrusowe, owoce
świeże, palmy, palmy [liście palmowe], papier ścierny dla zwierząt domowych [ściółka], pasza dla zwierząt tucznych, pasze, piasek aromatyczny dla zwierząt domowych [ściółka], pieprz [ziołowy], pnie drzew,
pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, pokrzywy, pomarańcze, pory świeże, produkty do hodowli
zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt, produkty na ściółkę dla zwierząt, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza dla
zwierząt, przynęty dla wędkarstwa [żywe], pszenica, pyłek [materiał
surowy], rabarbar, raki żywe, rośliny, rośliny strączkowe świeże, rośliny
suszone do dekoracji, ryby żywe, ryż nieprzetworzony, sadzonki, sałata
świeża, sezam, siano, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, mąka z siemienia lnianego jako pasza dla zwierząt, skorupiaki [żywe], słód dla
piwowarstwa i gorzelni, słoma na ściółkę, słoma [pasza], słomiane
maty [do przykrycia humusu], soczewica świeża [warzywa], sól dla bydła, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, strzykwy żywe, suchary dla psów, szpinak świeży, szyszki chmielowe, szyszki sosnowe,
torf na ściółkę, trufle świeże, trzcina cukrowa, wapno do pasz, warzywa
świeże, wieńce z kwiatów naturalnych, winogrona świeże, winorośle,
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wióry drewniane do wyrobu miazgi drzewnej, wysłodziny, wytłoki
z owoców, zarodki [botanika], zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna [zboże], ziarno do żywienia zwierząt, ziarno kakaowe w stanie surowym, ziemniaki, zioła ogrodowe świeże, zwierzęta żywe, żyto, aloes,
siemię lniane, otręby zbożowe, fasola, soczewica, soja, groszek zielony,
ciecierzyca, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe
wyciągi z owoców, brzeczka, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, esencje do produkcji napojów,
proszki do napojów, piwo imbirowe, sok jabłkowy, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, syropy
do lemoniad, preparaty do sporządzania likierów, produkty do wytwarzania wody mineralnej, mleko migdałowe [napój], mleko orzechowe, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu,
napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje Izotoniczne, napoje
na bazie owoców lub warzyw, bezalkoholowe napoje owocowe, preparaty do produkcji napojów, napoje serwatkowe, nektary owocowe,
bezalkoholowe, orszada, pastylki do napojów gazowanych, piwo,
piwo słodowe, sok pomidorowy [napój], napoje bezalkoholowe z sarsaparillii, soki owocowe, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syropy do napojów, moszcz z winogron, niesfermentowany, woda gazowana, preparaty do produkcji wody gazowanej, woda litowa, woda
mineralna [napoje], woda [napoje], woda selcerska, woda sodowa,
woda stołowa, soki, soki z aronii, soki jabłkowe, soki pomidorowe, soki
z aloesu, soki z maliny, soki z żurawiny, soki z aceroli, soki z acai, soki
z granatu, soki z czarnej porzeczki, soki marchwiowo-bananowe, soki
jabłkowo-bananowe, soki z czarnego bzu, 35 badania w działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia i organizowania
działalności gospodarczej, reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
prowadzenie sklepu i/lub hurtowni z artykułami spożywczymi,
w szczególności wyrobami zbożowymi, kaszami, czipsami, sokami,
dżemami, konfiturami, powidłami, świeżymi i mrożonymi owocami
i warzywami, prowadzenie sklepu i hurtowni z nawozami, środkami
ochrony roślin, nasionami i sadzonkami.

(111) 295709
(220) 2015 06 26
(210) 444100
(151) 2017 03 15
(441) 2015 10 12
(732) SYMBIO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) symbio
(540)

Kolor znaku: ciemnobrązowy, zielony, żółty
(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne l weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania
zębów, wosk dentystyczny, środki odkażające, środki do niszczenia
robactwa, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze, artykuły żywnościowe na bazie białka do celów medycznych, suplementy diety
zawierające białko, błonnik pokarmowy, chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, żywność dla niemowląt, 29 mięso,
ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, jaja, aloes spożywczy, anchois,
bekon, białka jajek, białko do celów kulinarnych, słonecznik łuskany,
pestki dyni, płatki zbożowe, płatki jęczmienne, płatki orkiszowe, płatki
pszenne, płatki żytnie, płatki kukurydziane, płatki jaglane, płatki gryczane, płatki ryżowe, płatki z komosy ryżowej, płatki z migdałów, orzechy makadamia, daktyle, flaki, grzyby konserwowane, jaja w proszku,
koktajle jajeczne bezalkoholowe, miąższ owoców, ekstrakty mięsne,
mięso solone, migdały mielone, nasiona spożywcze, orzechy preparowane, orzeszki arachidowe preparowane, olej palmowy, olej arachidowy, pektyna do celów spożywczych, pestki słonecznika, sosy warzywne, płatki ziemniaczane, podpuszczka, pyłki kwiatowe jako żywność,
rodzynki, skórki owocowe, szynka, tahini [pasta z ziarna sezamowego],
tofu, trufle konserwowane, wątroba, wędliny, wieprzowina, wiórki
kokosowe, żelatyna, 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż,
ryż czerwony, ryż czarny, ryż brązowy, komosa ryżowa, proso, siemię
lniane, amarantus, nasiona konopi, nasiona szałwi hiszpańskiej, nasio-
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na lucerny, mak niebieski, mak biały, tapioka, sago, inulina, ekspandowane nasiona orkiszu, prosa, amarantusa, mąka i produkty zbożowe,
mąka pszenna, mąka żytnia, mąka gryczana, mąka jaglana, mąka z nasion amarantusa, mąka kukurydziana, mąka orkiszowa, mąka ryżowa,
mąka sojowa, mąka z pszenicy durum, mąka z manioku, skrobia ziemniaczana, mąka z kasztanów, mąka kokosowa, mąka z pszenicy kamut,
mąka z migdałów, mąka z jęczmienia, mąka, mąka gorczycowa, mąka
kukurydziana, produkty z mąki mielonej, mąka pszenna, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, lody, cukier, miód, syropy z melasy,
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, przyprawy,
lód, anyż, anyż gwiaździsty, aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne,
aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne, aromaty inne niż oleje
esencyjne, aromaty kawowe, aromaty do żywności, batoniki zbożowe,
batony lukrecjowe [cukiernictwo], preparaty usztywniające do bitej
śmietany, bułka tarta, chow-chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty
sos], cukier palmowy, cukier trzcinowy, cukierki, cukierki miętowe,
curry [przyprawa], cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa],
czekolada, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, drożdże, drożdże
zaczyn, enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów esencyjnych, galaretki owocowe
[słodycze], gałka muszkatołowa, glazury do szynki, glukoza do celów
kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, gotowe potrawy oparte
na kluskach, goździki [przyprawa], grysik kukurydziany, guma do żucia,
herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir [przyprawa], jęczmień
gnieciony, jęczmień łuskany, kapary, karmelki [cukierki], kasza manna,
kasza manna razowa, kasza owsiana, mąka owsiana grubo zmielona,
kasze spożywcze, kasza gryczana, kasza jaglana, kasza orkiszowa, kasza razowa, kuskus z pszenicy, kuskus orkiszowy, otręby orkiszowe,
otręby owsiane, otręby żytnie, otręby pszenne, otręby pszenno-żytnie,
kawa nie palona, preparaty roślinne zastępujące kawę, keczup, zagęszczacze do kiełbasy, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi,
kleik spożywczy na bazie mleka, kluski, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona [popcorn], kukurydzianka, kurkuma
do żywności, kuskus [kasza], lukier do ciast, lukrecja [cukiernictwo],
majonezy, makarony, makaron rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze],
makaron orkiszowy razowy, makaron orkiszowy, makaron pszenny razowy, makaron żytni razowy, marynaty, melasa, mięsne sosy, preparaty do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domowego, mięso
zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, mleczko pszczele, muesli, muesli orzechowe, muesli jabłkowo-śliwkowe, muesli orzechowo-bananowe, muesli
truskawkowo-jabłkowe, muesli zbożowo-otrębowe, musy owocowe
[sosy], napary inne niż do celów leczniczych, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie kakao, napoje na bazie
kawy, nasiona lnu do celów spożywczych dla ludzi, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, owies gnieciony, owies łuskany, produkty spożywcze na bazie owsa, pasta z soi [przyprawy], pesto, pieprz,
pieprz [przyprawy], piernik, ocet piwny, płatki kukurydziane, płatki
owsiane, pomadki [cukierki], potrawy na bazie mąki, pralinki, propolis,
przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przyprawy korzenne, puddingi,
relish sos przyprawowy na bazie owoców lub warzyw, mączka z roślin
strączkowych, sago, sajgonki, sól selerowa, skrobia do celów spożywczych, słód do celów spożywczych, słód do celów spożywczych,
słodycze [cukierki], słodycze do ssania, słodziki / maltoza, słodziki naturalne, soda spożywcza, mąka sojowa, sos sojowy, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, sosy do makaronu, keczup, koncentrat
pomidorowy, sosy sałatkowe, substytuty kawy, suchary, sushi, syrop
cukrowy do celów spożywczych, szafran [przyprawa], tabule [sałatka
z kuskus), tako, tapioka, mąka z tapioki do celów spożywczych, wanilia
[aromat], wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, preparaty zbożowe,
ziele angielskie, zioła konserwowane [przyprawy], 31 produkty rolne,
ogrodnicze, oraz leśne nie ujęte w innych klasach, chleb świętojański,
chmiel, drzewa [rośliny], grzybnia pieczarkowa [rozchodowa], grzyby
świeże, kasztany jadalne świeże, korzenie cykorii, korzenie jadalne,
orzechy kokosowe, orzechy laskowe, orzeszki arachidowe świeże,
orzeszki kola, pieprz [ziołowy], pokrzywy, pyłek [materiał surowy], ryż
nieprzetworzony, sezam, trufle świeże, ziarno kakaowe w stanie surowym, zioła ogrodowe świeże, aloes, siemię lniane,, 32 wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, esencje do produkcji
napojów, proszki do napojów, sok jabłkowy, koktajle bezalkoholowe,
kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, syropy do lemoniad, preparaty do sporządzania likierów, produkty do wytwarzania
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wody mineralnej, mleko migdałowe [napój], mleko orzechowe, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje
bezalkoholowe na bazie miodu, napoje izotoniczne, napoje na bazie
owoców lub warzyw, bezalkoholowe napoje owocowe, preparaty
do produkcji napojów, napoje serwatkowe, nektary owocowe, bezalkoholowe, oranżada, pastylki do napojów gazowanych, sok pomidorowy [napój], napoje bezalkoholowe z sarsaparlliii, soki owocowe,
soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syropy do napojów, moszcz
z winogron, niesfermentowany, woda gazowana, preparaty do produkcji wody gazowanej, woda litowa, woda mineralna [napoje], woda
[napoje], woda selcerska, woda sodowa, soki, soki z aronii, soki jabłkowe, soki pomidorowe, soki z aloesu, soki z maliny, soki z żurawiny, soki
z aceroli, soki z acai, soki z granatu, soki z czarnej porzeczki, soki marchwiowo-bananowe, soki jabłkowo-bananowe, soki z czarnego bzu.

(111) 295710
(220) 2015 06 29
(151) 2016 02 15
(441) 2015 11 23
(732) FRANKOWSKI WIESŁAW, Rokitnica, PL.
(540) FRANKOWSKI Coating
(540)

(210) 444186

Kolor znaku: czarny, niebieski, żółty, czerwony
(531) 25.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 2 rozcieńczalniki do farb, farby, farby ognioodporne.
(111) 295711
(220) 2013 08 12
(151) 2017 03 15
(441) 2013 11 25
(732) CUKROHURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlce, PL.
(540) Nasz Polski Cukier kryształ CH
(540)

(210) 417744

Kolor znaku: niebieski, czarny, czerwony, biały
(531) 01.17.13, 02.09.01, 11.03.04, 11.03.14, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte
w innych klasach, 30 cukier, 39 transport, pakowanie i składowanie
towarów.
(111) 295712
(220) 2015 07 03
(210) 444355
(151) 2017 03 16
(441) 2015 10 12
(732) KLINOWSKI ADAM LABORATORIUM, Warszawa, PL.
(540) NITRO LODY
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.06, 19.07.09, 19.11.04, 19.11.13, 19.11.25
(510), (511) 30 lód, lody spożywcze, lody w proszku, lody wodne,
mrożone jogurty i sorbety, wyroby cukiernicze, mrożone wyroby
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cukiernicze zawierające lody, wyroby lodowe, batony lodowe, lizaki
lodowe, desery mrożone, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w zakresie: lodu, lodów spożywczych, lodów w proszku, lodów wodnych, mrożonych jogurtów i sorbetów, wyrobów cukierniczych, mrożonych wyrobów cukierniczych zawierających lody, wyrobów lodowych, batonów lodowych, lizaków lodowych, deserów mrożonych,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, w szczególności usługi
w zakresie prowadzenia lodziarni i kawiarni.

(111) 295713
(220) 2015 07 03
(210) 444374
(151) 2017 02 22
(441) 2015 10 12
(732) EBNOSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) AFTER PARTY PAL THE SMART CHOICE FOR AFTER PARTY
RELIEF
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, żółty
(531) 02.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 leki dla ludzi, odżywcze suplementy diety, preparaty
witaminowe, tabletki antyoksydacyjne, leki wzmacniające, 32 bezalkoholowe wyciągi z owoców, napoje bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów, napoje izotoniczne, bezalkoholowe napoje owocowe, pastylki
do napojów gazowanych, soki owocowe, soki warzywne [napoje] .
(111) 295714
(220) 2015 07 06
(210) 444440
(151) 2016 12 02
(441) 2015 10 26
(732) SALVUM LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jelenia Góra, PL.
(540) Essensal Complex
(510), (511) 5 produkty lecznicze i produkty farmaceutyczne z wyłączeniem produktów i preparatów farmaceutycznych w zakresie okulistyki, w tym: środków odkażających, preparatów i substancji okulistycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, produkty
i substancje dietetyczne-zwłaszcza dietetyczne środki spożywcze,
suplementy diety, środki odżywcze do celów leczniczych, witaminy,
minerały, mineralne dodatki do żywności, preparaty ziołowe do celów leczniczych, produkty pochodzenia naturalnego do celów farmaceutycznych i leczniczych, żywność dla niemowląt.
(111) 295715
(220) 2015 07 15
(210) 444789
(151) 2017 03 23
(441) 2015 10 26
(732) AMC PHARMA LIMITED, Londyn, GB.
(540) Coco Nirvanaa
(510), (511) 5 napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, kąpiele
lecznicze, napary [nalewki] lecznicze dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowana
do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowana do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne preparaty witaminowe
mineralne suplementy diety dietetyczna żywność przystosowana
do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych wody mineralne do celów leczniczych żywność dla
niemowląt preparaty do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty enzymatyczne
do celów weterynaryjnych, leki do celów weterynaryjnych, preparaty
z mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych, herbaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty dla astmatyków, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów medycznych
napary lecznicze dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych mineralne suplementy diety odżywcze suplementy diety produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub leczniczych produkty witaminowe suplementy diety zawierające alginiany suplementy diety zawierające białko suplementy
diety zawierające drożdże suplementy diety zawierające enzymy su-
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plementy 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 pszczeli suplementy
diety zawierające siemię lniane skrobia do celów dietetycznych lub
farmaceutycznych zioła lecznicze preparaty biologiczne do celów
medycznych preparaty medyczne do odchudzania, 29 napoje mleczne z przewagą mleka, koktajle mleczne produkty mleczne jogurt galaretki jadalne kefir, 32 bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty
owocowe bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, wody mineralne
[napoje], napoje bezalkoholowe-mleko orzechowe, bezalkoholowe
napoje, esencje do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów, napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne,
napoje na bazie owoców lub warzyw, bezalkoholowe napoje owocowe, bezalkoholowe nektary owocowe, orszada, mleko z orzechów
[napoje bezalkoholowe], bezalkoholowe wyciągi z owoców, bezalkoholowe napoje z owoców, soki owocowe, bezalkoholowe owocowe
nektary, soki owocowe, woda [napoje], woda gazowana, woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa.

(111) 295716
(220) 2015 07 20
(210) 444966
(151) 2016 11 16
(441) 2015 10 26
(732) GOH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) NASZE zioła
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, drób, jaja, mleko,wyroby z mleka, przetwory
z owoców i warzyw, przetwory i wyroby z mięsa, drobiu, jaj, koncentraty, owoce, warzywa i zioła konserwowane, owoce i warzywa
suszone, warzywa oraz wszelkiego rodzaju przetwory owocowo-warzywne, 30 mąka, preparaty zbożowe, kiełki zbożowe, strączkowe
i inne, przyprawy, wyroby spożywczo-cukiernicze z tych surowców,
31 świeże warzywa i owoce, nasiona, ziarna, rośliny, kwiaty.
(111) 295717
(220) 2015 07 24
(210) 445206
(151) 2017 03 09
(441) 2015 10 26
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Supplying satisfaction
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.01, 22.01.06, 26.01.22
(510), (511) 16 katalogi, materiały drukowane, materiały piśmienne,
pieczęcie, publikacje drukowane, kalendarze, afisze, tablice ogłoszeniowe, materiały papiernicze, broszury, torby i torebki do pakowania,
zeszyty, kartki okolicznościowe, wyroby z kartonu, papeterie, karty
pocztowe, widokówki, karnety, czyste blankiety, 35 usługi w zakresie:
zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi,
opracowania i organizowania programów promocyjnych, badania
opinii społecznej, badania rynku, uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych baz danych, kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług, wyszukiwania informacji dla osób trzecich,
reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechniania
ogłoszeń, informacji i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu internetowego, reklamy korespondencyjnej, rozpowszechniania
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur),
dystrybucji materiałów reklamowych, zbierania, adresowania i kopertowanie towarów, zwłaszcza listów, pakunków i paczek (prace biurowe), gromadzenia dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom, powielania dokumentów, usługi call center, 36 usługi
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bankowe, w tym w zakresie obsługi przekazów pocztowych, wpłat
na rachunki bankowe, usługi monetarne, usługi pośrednictwa finansowego, usługi pośrednictwa finansowego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie elektronicznych transakcji telefonem komórkowym, urządzeniem mobilnym,
usługi w zakresie: obsługa płatności handlu elektronicznego, w tym
zakładanie kont wykorzystywanych do zakupu towarów i usług przez
Internet, telefon i urządzenie mobilne, usługi płatności elektronicznej,
w tym elektroniczne wytwarzanie i transmisja rachunków z danymi
dotyczącymi płatności, obsługa mikropłatności, obsługa płatności
urządzeniami mobilnymi, obsługa płatności bezgotówkowej, obsługa
kart pre-paid, w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych
przez płatność pre-paid, obsługa kart, kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i usługi elektronicznych kart płatniczych,
usługi finansowe, w tym oferowanie kont on-line w systemie elektronicznym, bankowość elektroniczna, usługi bankowości on-line,
ściąganie należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków
finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną, przesyłanie
środkami elektronicznymi informacji dotyczących inwestycji kapitałowych, usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków finansowych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji
transakcji poprzez otwartą platformę elektroniczną, wynajem nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 38 usługi w zakresie: obsługi klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, udostępniania informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania
wiadomości, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet, usługi w zakresie dostępu
do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób
mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu
do baz danych, usługi w zakresie udostępniania internetowych kont,
usługi w zakresie obustronnej transmisji danych, usługi portali internetowych polegające na dostarczaniu użytkownikom danych oraz
informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem Internetu,
usługi przekazywania on-line kartek z życzeniami, usługi przesyłania
informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi przesyłanie telekopii, usługi telekomunikacyjne, informacja o powyższych
usługach, 39 usługi w zakresie: pakowania, dostarczania i przechowywania przesyłek, paczek i korespondencji, frankowania przesyłek
pocztowych, transportu samochodowego, usługi kurierskie, usługi
logistyki transportu, usługi dostarczania towarów zamówionych korespondencyjnie, informacja o składowaniu, informacja o transporcie.

(111) 295718
(220) 2015 07 24
(151) 2017 03 09
(441) 2015 10 26
(732) Phyto CZ, s.r.o., Prostejov, CZ.
(540) PHYTOCHI
(540)

(210) 445209

Kolor znaku: biały, czarny, jasnobrązowy, brązowy,
ciemnobrązowy, jasnożółty, żółty, ciemnożółty,
jasnopomarańczowy, pomarańczowy, ciemnopomarańczowy,
jasnozielony, zielony, ciemnozielony, jasnoniebieski, niebieski,
ciemnoniebieski, jasnoróżowy, różowy, ciemnoróżowy,
jasnoczerwony, czerwony, ciemnoczerwony, jasnofioletowy,
fioletowy, ciemnofioletowy, jasnozłoty, złoty, ciemnozłoty
(531) 04.03.03, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, żywność
dietetyczna i preparaty dietetyczne do celów medycznych i we-
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terynaryjnych, suplementy diety do stosowania u ludzi i zwierząt,
suplementy diety do celów medycznych, zioła lecznicze, standardy
ziół leczniczych, standardy tradycyjnych chińskich ziół leczniczych,
ekstrakty ziołowe do celów medycznych, mieszanki ziołowe do celów medycznych.

(111) 295719
(220) 2015 07 27
(210) 445231
(151) 2017 03 09
(441) 2015 10 26
(732) SZYMANIAK-UFA AGNIESZKA MARIA, Żelazowa Wola, PL.
(540) Heca Wakeskates
(510), (511) 25 odzież, odzież sportowa, obuwie, obuwie sportowe,
nakrycia głowy, bielizna, kurtki, bluzy, szale, szaliki, apaszki, chusty,
podkoszulki, T-shirty, koszule, bluzki, pulowery, rękawiczki, wkładki
do butów antypoślizgowe, bezrękawniki, biustonosze, staniki, majtki, buty, półbuty, obcasy do butów, paski do butów, podeszwy do butów, klapki, sandały, getry, kamizelki, czapki, stroje i kostiumy do opalania i pływania, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, leginsy,
marynarki, spodnie, nauszniki, palta, peleryny, piżamy, pończochy,
skarpetki, podwiązki, rajstopy, rajtuzy, kombinezony, 28 sprzęt sportowy oraz gimnastyczny, przyrządy gimnastyczne, osprzęt sportowy, zabawki oraz przyrządy do ćwiczeń pobudzających zmysły, rolki,
wrotki, deski surfingowe wraz z osprzętem, deskorolki, dyski sportowe, gwizdki, kalafonia używana przez sportowców, kajty, latawce,
lotki, łyżwy, łyżworolki, naciągi do rakiet, narty, osprzęt do nart, torby
dla narciarzy, kijki narciarskie, deski snowboardowe, osprzęt do desek snowboardowych, torby dla snowboardzistów, ochraniacze sportowe, nagolenniki, nakolanniki, sprzęt do gry w paintball, broń do gry
w paintball, amunicja do broni do gry w paintball, piłki do gier, ringo,
rzutki strzelnicze, strzałki, tarcze, sanki, worki treningowe, uprzęże
do wspinaczki, 32 napoje energetyczne, napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi, koncentraty i ekstrakty owocowe, soki i napoje
izotoniczne, soki owocowe, syropy, preparaty do produkcji napojów,
koktajle bezalkoholowe, lemoniady, nektary owocowe, sorbety napoje, syropy do napojów, wody mineralne, wody gazowane.
(111) 295720
(220) 2015 07 27
(151) 2017 03 09
(441) 2015 10 26
(732) BIG & TALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BIG LOOK
(540)

(210) 445233

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, bielizna, 35 usługi w zakresie prowadzenia
sklepu z odzieżą, 40 usługi krawieckie.
(111) 295721
(220) 2015 07 30
(151) 2017 03 17
(441) 2015 11 09
(732) HURTAP SPÓŁKA AKCYJNA, Łęczyca, PL.
(540) ŚWIATLEKU
(540)

(210) 445367

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 01.05.01, 01.05.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi z zakresu reklamy, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich towarów umożliwiające klientom dogodne ich oglądanie
i dokonywanie zakupu w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych,
usługi w zakresie handlu detalicznego i hurtowego środkami farmaceutycznymi, lekami, paralekami, leczniczymi herbatkami ziołowymi, preparatami do odchudzania, kosmetykami leczniczymi, środka-
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mi i produktami do pielęgnacji zębów oraz jamy ustnej, szamponami
leczniczymi, produktami zielarskimi, materiałami opatrunkowymi,
środkami dezynfekcyjnymi, drobnym sprzętem medycznym, artykułami do pielęgnacji ciała i higieny ciała, artykułami kosmetycznymi,
artykułami ortopedycznymi, w tym: bandaże elastyczne, bandaże
ortopedyczne na stawy, bandaże gipsowe, bandaże usztywniające
ortopedyczne, pasy ciążowe, gorsety brzuszne, gorsety do celów
leczniczych, końcówki kul inwalidzkich, kule inwalidzkie, nakolanniki
ortopedyczne, obuwie ortopedyczne, pasy ortopedyczne, wkładki
do butów przeciw płaskostopiu, wkładki ortopedyczne, organizowanie konkursów, targów i wystaw w celach reklamowych i handlowych, publikowanie tekstów reklamowych, doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, usługi reklamowe, w tym
za pośrednictwem sieci komputerowej, działalność punktów sprzedaży wysyłkowej, kompilacje informacji w komputerowych bazach
danych, skomputeryzowane zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie informacji do baz danych, pliki
komputerowe, sprzedaż towarów za pomocą sieci komputerowej,
usługi związane z przedstawicielstwem firm farmaceutycznych i firm
zajmujących się analizą kliniczną, prowadzenie akcji promowania
zdrowia i działań prozdrowotnych, 41 usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów i zjazdów, wydawanie
tekstów i publikacji, 44 usługi medyczne i usługi weterynaryjne, higiena i troska o urodę istot ludzkich lub zwierząt, usługi związane
z prowadzeniem aptek, klinik medycznych, doradztwo w zakresie
farmacji, porady w zakresie farmakologii, usługi w zakresie wykonywania leków recepturowych, usługi z zakresu analiz medycznych
związanych z leczeniem osób, usługi farmakologiczne, usługi gabinetów, przychodni i poradni lekarskich, diagnostyki medycznej,
prowadzenia laboratoriów medycznych i analitycznych, lecznictwa
otwartego i zamkniętego w ramach klinik, szpitali, ośrodków rehabilitacyjnych, spółek i spółdzielni lekarskich oraz stacji sanitarno – epidemiologicznych, odnowa biologiczna, pomoc medyczna, wykonywanie leków na zamówienie.

(111) 295722
(220) 2015 07 30
(210) 445368
(151) 2017 03 17
(441) 2015 11 09
(732) HURTAP SPÓŁKA AKCYJNA, Łęczyca, PL.
(540) swiatleku.pl
(510), (511) 35 usługi z zakresu reklamy, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich towarów umożliwiające klientom dogodne ich oglądanie
i dokonywanie zakupu w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych,
usługi w zakresie handlu detalicznego i hurtowego środkami farmaceutycznymi, lekami, paralekami, leczniczymi herbatkami ziołowymi, preparatami do odchudzania, kosmetykami leczniczymi, środkami i produktami do pielęgnacji zębów oraz jamy ustnej, szamponami
leczniczymi, produktami zielarskimi, materiałami opatrunkowymi,
środkami dezynfekcyjnymi, drobnym sprzętem medycznym, artykułami do pielęgnacji ciała i higieny ciała, artykułami kosmetycznymi,
artykułami ortopedycznymi, w tym: bandaże elastyczne, bandaże
ortopedyczne na stawy, bandaże gipsowe, bandaże usztywniające
ortopedyczne, pasy ciążowe, gorsety brzuszne, gorsety do celów
leczniczych, końcówki kul inwalidzkich, kule inwalidzkie, nakolanniki
ortopedyczne, obuwie ortopedyczne, pasy ortopedyczne, wkładki
do butów przeciw płaskostopiu, wkładki ortopedyczne, organizowanie konkursów, targów i wystaw w celach reklamowych i handlowych, publikowanie tekstów reklamowych, doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, usługi reklamowe, w tym
za pośrednictwem sieci komputerowej, działalność punktów sprzedaży wysyłkowej, kompilacje informacji w komputerowych bazach
danych, skomputeryzowane zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie informacji do baz danych, pliki
komputerowe, sprzedaż towarów za pomocą sieci komputerowej,
usługi związane z przedstawicielstwem firm farmaceutycznych i firm
zajmujących się analizą kliniczną, prowadzenie akcji promowania
zdrowia i działań prozdrowotnych, 41 usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów i zjazdów, wydawanie
tekstów i publikacji, 44 usługi medyczne i usługi weterynaryjne, higiena i troska o urodę istot ludzkich lub zwierząt, usługi związane
z prowadzeniem aptek, klinik medycznych, doradztwo w zakresie
farmacji, porady w zakresie farmakologii, usługi w zakresie wykonywania leków recepturowych, usługi z zakresu analiz medycznych
związanych z leczeniem osób, usługi farmakologiczne, usługi gabinetów, przychodni i poradni lekarskich, diagnostyki medycznej,

Nr 9/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

prowadzenia laboratoriów medycznych i analitycznych, lecznictwa
otwartego i zamkniętego w ramach klinik, szpitali, ośrodków rehabilitacyjnych, spółek i spółdzielni lekarskich oraz stacji sanitarno – epidemiologicznych, odnowa biologiczna, pomoc medyczna, wykonywanie leków na zamówienie.

(111) 295723
(220) 2015 08 03
(151) 2017 03 06
(441) 2015 11 09
(732) VIPROMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540) vipromin
(540)

(210) 445501

(531) 26.04.03, 26.04.04, 26.04.09, 26.04.11, 26.04.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 31 pokarmy dla zwierząt, pasze.
(111) 295724
(220) 2015 08 05
(151) 2017 03 23
(441) 2015 11 23
(732) KORCZAK JACEK POLSAD, Kutno, PL.
(540) POLSAD
(540)

(210) 445621

Kolor znaku: czerwony, zielony, biały
(531) 24.01.03, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku ze sprzętem rolniczym,
ogrodniczym i budowlanym, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
w związku z urządzeniami konstrukcyjnymi, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej części do napraw pojazdów, sprzętu rolniczego,
sprzętu ogrodniczego, sprzętu budowlanego, 37 usługi napraw awarii pojazdów, urządzeń konstrukcyjnych, sprzętu rolniczego, serwisowanie (przegląd) silników, pojazdów oraz urządzeń konstrukcyjnych,
serwisowanie pojazdów dostawczych, serwisowanie samochodów
osobowych, serwisowanie dźwigów, serwisowanie sprzętu budowlanego, serwisowanie sprzętu ogrodniczego i rolniczego, wynajem
sprzętu budowlanego i urządzeń konstrukcyjnych.
(111) 295725
(220) 2015 08 26
(210) 446316
(151) 2017 03 09
(441) 2015 12 07
(732) CHOJNOWSKI KAROL CAR SYSTEM, Łomża, PL.
(540) AUTA UCZYMY POLSKIEGO
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 24.03.07, 24.03.18, 24.07.01, 27.05.01, 26.01.04, 24.17.02, 29.01.13
(510), (511) 35 badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej, opinie, 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
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w hurtowni, sklepach, przez Internet z: sprzedaż pojazdów silnikowych, samochodów i motocykli, sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, samochodów i motocykli, sprzedaż detaliczna
i hurtowa paliw, gazu i produktów powiązanych, sprzedaż urządzeń
i systemów nawigacyjnych, 37 konserwacja i naprawa pojazdów
silnikowych, samochodów i motocykli, konserwacja i naprawa urządzeń nawigacyjnych w pojazdach, 39 chroniony transport przedmiotów wartościowych, holowanie i pomoc drogowa w przypadku awarii samochodu, holowanie i pomoc w przypadku awarii pojazdów,
informacja o transporcie, informacje o ruchu drogowym, logistyka
transportu, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub
dokumentów, maklerstwo transportowe, pośrednictwo w transporcie, transport przedmiotów wartościowych, transport towarowy drogowy, usługi dostarczania towarów, transport samochodowy, spedycja, usługi taksówkowe, usługi tranzytowe, wynajmowanie garaży,
wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie samochodów ciężarowych
z kierowcą, usługi nawigacyjne.

(111) 295726
(220) 2015 09 01
(210) 446511
(151) 2017 03 09
(441) 2015 12 07
(732) BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) Szkolne Kasy Oszczędności Banków Spółdzielczych Grupy
BPS
(510), (511) 36 usługi bankowe z dostępem bezpośrednim np. przez
internet-home banking, usługi bankowe w zakresie oszczędności,
lokaty kapitału, wymiana pieniędzy, depozyty sejfowe doradztwo
w sprawach finansowych, transakcje finansowe, doradztwo finansowe, usługi finansowe, operacje bankowe, operacje walutowe, operacje finansowe, informacje bankowe, informacje finansowe, inwestycje kapitałowe, 41 edukacja, informacja o edukacji, organizowanie
konkursów, organizowanie loterii, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe .
(111) 295727
(220) 2015 09 02
(151) 2017 03 02
(441) 2015 12 07
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm, DE.
(540) LiDL kuchnia lidla.pl
(540)

(210) 446569

Kolor znaku: czarny, biały, żółty, czerwony, niebieski
(531) 26.04.07, 26.04.18, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 żywność dietetyczna i substancje dietetyczne do użytku medycznego, preparaty dietetyczne, napoje dietetyczne do celów
medycznych, produkty dietetyczne i żywność do celów niemedycznych, mianowicie suplementy diety dla ogólnego stanu zdrowia i dobrego samopoczucia, batony zastępujące posiłek, napoje zastępujące
posiłek, proszki zastępujące posiłek, 6 folia aluminiowa, 8 narzędzia
do przygotowywania i obróbki żywności, noże kuchenne i sztućce,
11 urządzenia i sprzęt do gotowania, ogrzewania, chłodzenie i innej
obróbki żywności i napojów, 21 przybory kuchenne, 29 mięso, ryby,
drób, dziczyzna, kiełbasy, wymienione towary także konserwowane,
mrożone, suszone, gotowane, produkty mięsne, produkty rybne, wyroby drobiowe, wyroby z dziczyzny, wyroby z kiełbasy, owoce morza,
mięczaki i małże i wyroby z nich, przetworzone owoce i warzywa,
przetworzone grzyby, ekstrakty owocowe, ekstrakty roślinne, nasiona roślin strączkowych, orzechy przetworzone, migdały, mieszanki
orzechów, galaretki, dżemy, kompoty, marmolady, owoce gotowane,
duszone i/lub w formie puree (produkt posiada papkowatą konsystencję), smarowidła, jaja, mleko, produkty mleczne i substytuty nabiału, mleko w proszku do celów żywieniowych, desery wykonane
z jogurtu, twarogu i/lub śmietany, oleje i tłuszcze jadalne, margaryna,
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zupy, buliony, preparaty do zup, przekąski, zwłaszcza suszone, solone
prażone i/lub przyprawione orzeszki ziemne, orzechy, migdały i orzechy nerkowca, chrupki ziemniaczane i chipsy ziemniaczane w formie
paluszków, przekąski wykonane z wyciskanych produktów ziemniaczanych, głęboko smażone przekąski ziemniaczane, przystawki, składające się zwłaszcza z mięsa, ryb, owoców morza, drobiu, dziczyzny,
kiełbasy, warzyw, owoców i/lub sera, przygotowane sałatki na bazie
mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, kiełbasy, owoców morza, warzyw i/lub
owoców, gotowe do spożycia posiłki składające się głównie z mięsa,
ryb, drobiu, dziczyzny, kiełbasy, mięczaków, skorupiaków, owoców i/
lub warzyw, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, substytuty kawy, mąka i produkty zbożowe, płatki zbożowe, musli, produkty
z pełnego ziarna, makaron, aromaty do żywności, chleb, ciasta, wyroby cukiernicze, czekolada i wyroby czekoladowe, słodkie smarowidła,
cukierki i słodycze, lody jadalne, mrożone jogurty, pudding, budyń,
pudding w proszku, budyń w proszku, desery, miód, melasa, drożdże,
proszek do pieczenia, skrobia do żywności, składniki do pieczenia, sól,
musztarda: majonez, remoulade, keczup, ocet, sosy (przyprawy), sosy
do sałatek, przyprawy, ekstrakty przypraw, suszone zioła, produkty
dietetyczne i żywność do celów niemedycznych, przekąski ze zbóż,
słone przekąski, przekąski, gotowe do spożycia posiłki, mrożone posiłki, 31 świeże owoce i warzywa, świeże zioła, orzechy, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, 32 piwo, wody mineralne i gazowane, napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, soki warzywne,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 35 usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie
sprzedaży następujących towarów: żywność dietetyczna i substancje
dietetyczne do użytku medycznego, preparaty dietetyczne, napoje
dietetyczne do celów medycznych, produkty dietetyczne i żywność
do celów niemedycznych, mianowicie suplementy diety dla ogólnego stanu zdrowia i dobrego samopoczucia, batony zastępujące posiłek, napoje zastępujące posiłek, proszki zastępujące posiłek, folia
aluminiowa, narzędzia do przygotowywania i obróbki żywności, noże
kuchenne i sztućce, urządzenia i sprzęt do gotowania, ogrzewania,
chłodzenia i innej obróbki żywności i napojów, przybory kuchenne,
mięso, ryby, drób, dziczyzna, kiełbasy, wymienione towary także konserwowane, mrożone, suszone, gotowane, produkty mięsne, produkty rybne, wyroby drobiowe, wyroby z dziczyzny, wyroby z kiełbasy,
owoce morza, mięczaki i małże i wyroby z nich, przetworzone owoce
i warzywa, przetworzone grzyby, ekstrakty owocowe i ekstrakty roślinne, nasiona roślin strączkowych, orzechy przetworzone, migdały,
mieszanki orzechów, galaretki, dżemy, kompoty, marmolady, owoce
gotowane, duszone i/lub w formie puree (produkt posiada papkowatą
konsystencję), smarowidła, jaja, mleko, produkty mleczne i substytuty
nabiału, mleko w proszku do celów żywieniowych, desery wykonane
z jogurtu, twarogu i/lub śmietany, oleje i tłuszcze jadalne, margaryna,
zupy, buliony, preparaty do zup, przekąski, zwłaszcza suszone, solone,
prażone i/lub przyprawione orzeszki ziemne, orzechy, migdały i orzechy nerkowca, chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane w formie
paluszków, przekąski wykonane z wyciskanych produktów ziemniaczanych, głęboko smażone przekąski ziemniaczane, przystawki, składające się zwłaszcza z mięsa, ryb, owoców morza, drobiu, dziczyzny,
kiełbasy, warzyw, owoców i/lub sera, przygotowywane sałatki na bazie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, kiełbasy, owoców morza, warzyw i/
lub owoców, gotowe do spożycia posiłki składające się głównie z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, kiełbasy, mięczaków, skorupiaków, owoców
i/lub warzyw, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, substytuty kawy, mąka i produkty zbożowe, płatki zbożowe, musli, produkty
z pełnego ziarna, makaron, aromaty do żywności, chleb, ciasta, wyroby cukiernicze, czekolada i wyroby czekoladowe, słodkie smarowidła,
cukierki i słodycze, lody jadalne, mrożone jogurty, pudding, budyń,
pudding w proszku, budyń w proszku, desery, miód, melasa, drożdże,
proszek do pieczenia, skrobia do żywności, składniki do pieczenia, sól,
musztarda, majonez, remoulade, keczup, ocet, sosy (przyprawy), sosy
do sałatek, przyprawy, ekstrakty przypraw, suszone zioła, produkty
dietetyczne i żywność do celów niemedycznych, przekąski ze zbóż,
słone przekąski, przekąski, gotowe do spożycia posiłki, mrożone posiłki, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, orzechy, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, piwo, wody mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, soki warzywne, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe .

(111) 295728
(151) 2017 02 27

(220) 2015 09 07
(441) 2015 12 07

(210) 446689
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(732) CLOUD LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CLOUD LOGISTICS
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 karton, koperty jako artykuły piśmienne, materiały
opakowaniowe amortyzujące i do wyściełania z papieru lub kartonu,
naklejki adresowe, taśma klejąca-materiały piśmienne, teczki na dokumenty-artykuły biurowe, torebki do pakowania-koperty, woreczki
z papieru lub tworzyw sztucznych, 35 usługi zarządzania w logistyce:
zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, doradztwo dotyczące
organizowania działalności gospodarczej, wyceny handlowe, usługi
zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnoscią gospodarczą, usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, otrzymywanie raportów dotyczących stanu realizacji usługi transportowej za pośrednictwem Internetu jako zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
zestawienia statystyczne, 39 usługi transportowe drogą powietrzną,
morską i lądową, usługi kurierskie-listy lub towary, fracht-przewóz
towarów, spedycja, przewozy chłodnią .
(111) 295729
(220) 2015 09 16
(151) 2016 06 10
(441) 2015 12 21
(732) 360 CIRCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(540) 360 CIRCUS
(540)

(210) 447047

Kolor znaku: czarny, szary
(531) 27.05.01, 26.01.03, 24.17.02, 29.01.12
(510), (511) 9 anteny, aparaty telefoniczne, baterie, baterie do telefonów, drukarki, fablety, głośniki i zestawy głośnikowe, gry komputerowe nagrane w formie programów komputerowych, kodowane
karty do telefonów komórkowych, karty sim, karty pamięci, konsole
do gier komputerowych, laptopy, ładowarki sieciowe, ładowarki akumulatorowe, ładowarki do baterii, nawigacja samochodowa, obudowy telefonów komórkowych, przewody elektryczne, przewody
telefoniczne, słuchawki telefoniczne, smartfony, telefony komórkowe, uchwyty i programy komputerowe, pokrowce do telefonów
komórkowych, zestawy głośnomówiące, zestawy słuchawkowe,
tablety,
urządzenia do przetwarzania informacji współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia elektroniczne do lokalizacji osób i przedmiotów, zapisane
magnetyczne nośniki danych, audio i video, 35 detaliczna i hurtowa
sprzedaż następujących towarów: anteny, aparaty telefoniczne, baterie, baterie do telefonów, drukarki, fablety, głośniki i zestawy głośnikowe, gry komputerowe, karty do telefonów komórkowych, karty
sim, karty pamięci, konsole do gier komputerowych, laptopy, ładowarki, nawigacja samochodowa, obudowy telefonów komórkowych,
przewody, słuchawki telefoniczne, smartfony, telefony komórkowe,
programy komputerowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, zestawy głośnomówiące, zestawy słuchawkowe, tablety,
urządzenia do przetwarzania informacji współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia elektroniczne do lokalizacji osób i przedmiotów, zapisane magnetyczne
nośniki danych, audio i video, drony, zegary, zegarki, stopery, plecaki, torby podróżne, sportowe i turystyczne, walizy, pośrednictwo
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich,
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38 łączność za pośrednictwem telefonii komórkowej, łączność poprzez terminale komputerowe, obsługa telekonferencji, pośrednictwo operatorskie w zakresie telefonii komórkowej, usługi ogłoszeń
elektronicznych.

(111) 295730
(220) 2015 09 30
(151) 2017 03 17
(441) 2016 01 04
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) POLRUN
(540)

(210) 447530

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 02.01.08, 26.04.04, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych,
materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania
i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie,
matryce do druku ręcznego, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
41 organizowanie imprez sportowych, organizacja imprez i zawodów sportowych, chronometria imprez sportowych, organizowanie
zawodów sportowych i imprez sportowych, udostępnianie obiektów
i urządzeń dla imprez sportowych, prowadzenie na żywo wydarzeń
sportowych, usługi w zakresie organizacji imprez sportowych, usługi
rozrywkowe świadczone podczas przerw w imprezach sportowych,
rezerwacja miejsc na widowiska i imprezy sportowe, organizacja imprez sportowych w dziedzinie piłki nożnej, rezerwacja sportowców
na imprezy (usługi impresaria), udostępnianie obiektów i sprzętu
na imprezy sportowe, zawody sportowe i lekkoatletyczne oraz programy z nagrodami, informacje o rozrywkach i wydarzeniach rozrywkowych dostarczane za pośrednictwem sieci internetowych i internetu.
(111) 295731
(220) 2015 10 01
(210) 447612
(151) 2017 03 10
(441) 2016 01 04
(732) CHUDY JACEK, Blachownia, PL.
(540) Bieg Przełajowy: ,,Przełajowa Ósemka”
(510), (511) 41 organizowanie zawodów sportowych.
(111) 295732
(220) 2015 10 05
(210) 447732
(151) 2017 03 02
(441) 2016 01 04
(732) INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz, PL.
(540) SUPERVIT
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy i użyźniacze, preparaty chemiczne
do obróbki gleby, preparaty do uzdatniania gleby, mineralne polepszacze gleby, środki do uzdatniania gleby do podawania do gleby
przygotowanej do siewu nasion inne niż wyjaławiające: regulatory
wzrostu dla roślin, zaprawy do nasion, płynne wieloskładnikowe
nawozy do dolistnego dokarmiania roślin, sypkie wieloskładnikowe
nawozy do dokarmiania roślin, wieloskładnikowe nawozy zawierające mikroelementy w postaci schelatowanej, chemikalia do ochrony
roślin inne niż środki grzybobójcze, chwastobójcze, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze, 5 produkty farmaceutyczne
i weterynaryjne dla zwierząt innych niż ryby, płazy, gady, zwierzęta
ozdobne oraz drobne zwierzęta hodowlane z wyłączeniem witamin
i preparatów minerałowych, dodatki lecznicze do pożywienia ludzi i zwierząt innych niż ryby, płazy, gady, zwierzęta ozdobne oraz
drobne zwierzęta hodowlane z wyłączeniem witamin i preparatów
minerałowych, antybiotyki, dodatki lecznicze do stosowania w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, substancje pobudzające łaknienie
zwierząt innych niż ryby, płazy, gady, zwierzęta ozdobne oraz drobne zwierzęta hodowlane, środki odkażające, środki do zwalczania
robactwa, chemikalia do ochrony roślin, a mianowicie środki grzybobójcze, chwastobójcze, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte
w innych klasach dla celów innych niż paszowe, świeże owoce i wa-
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rzywa, nasiona dla celów innych niż paszowe, rośliny i kwiaty naturalne dla celów innych niż paszowe, karma dla zwierząt innych niż ryby,
płazy, gady, zwierzęta ozdobne oraz drobne zwierzęta hodowlane.

(111) 295733
(220) 2015 10 06
(210) 447781
(151) 2017 03 03
(441) 2016 01 04
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Ranger
(510), (511) 5 herbicyd.
(111) 295734
(220) 2015 10 16
(151) 2017 02 22
(441) 2016 01 18
(732) PIECHOTKA MICHAŁ, Warszawa, PL.
(540) CYDR JEŻ
(510), (511) 33 cydr.

(210) 448159

(111) 295735
(220) 2015 10 16
(151) 2017 02 27
(441) 2016 01 18
(732) PIECHOTKA MICHAŁ, Warszawa, PL.
(540) HEDGE HOG
(540)

(210) 448161

(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 32 piwo.
(111) 295736
(220) 2015 10 19
(210) 448197
(151) 2017 03 23
(441) 2016 01 18
(732) E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, PL.
(540) Bell Spinner
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, czarny
(531) 22.03.05, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13,
22.03.01
(510), (511) 9 oprogramowanie do gier kasynowych i hazardowych,
interaktywnych gier on-line oraz gier komputerowych, gry wideo
w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach
danych, w tym gry hazardowe, gry komputerowe w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, w tym gry
hazardowe, terminale do zakładów, 28 gry i zabawki, w tym automaty do gier hazardowych, automaty do gier wideo, gry elektroniczne,
gry automatyczne lub na żetony, przenośne (podręczne) gry wideo
i przenośne podręczne elektroniczne gry wideo, w tym gry hazardowe, przenośne (podręczne) gry komputerowe, w tym gry hazardowe,
41 gry on-line i aplikacje on-line związane z grami, gry internetowe
nie do pobrania i instalacji na komputerze, hazardowe gry on-line,
gry komputerowe dostępne on-line, w tym gry hazardowe.
(111) 295737
(220) 2015 10 22
(151) 2017 03 09
(441) 2016 02 01
(732) AUTOSTRADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgierz, PL.
(540) VIP Gwarant Service

(210) 448392
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flotą pojazdów dla osób trzecich, 37 konserwacja pojazdów, serwis
pojazdów, naprawa pojazdów, organizowanie naprawy pojazdów,
usługi w zakresie naprawy pojazdów w nagłych wypadkach, usługi
pomocy drogowej, dostarczanie informacji o naprawach pojazdów.

(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 18.01.09, 18.01.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, usługi komisu
pojazdów mechanicznych, usługi skupu pojazdów mechanicznych,
pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów,
wyceny handlowe, informacja handlowa, usługi reklamowe, usługi
marketingowe, usługi reklamowe, usługi promocyjne, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, zarządzanie
flotą pojazdów dla osób trzecich, 37 konserwacja pojazdów, serwis
pojazdów, naprawa pojazdów, organizowanie naprawy pojazdów,
usługi w zakresie naprawy pojazdów w nagłych wypadkach, usługi
pomocy drogowej, dostarczanie informacji o naprawach pojazdów .
(111) 295738
(220) 2015 10 22
(151) 2017 03 09
(441) 2016 02 01
(732) AUTOSTRADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgierz, PL.
(540) VIP
(540)

(210) 448393

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 18.01.09, 18.01.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, usługi komisu
pojazdów mechanicznych, usługi skupu pojazdów mechanicznych,
pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów,
wyceny handlowe, informacja handlowa, usługi reklamowe, usługi
marketingowe, usługi reklamowe, usługi promocyjne, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, zarządzanie
flotą pojazdów dla osób trzecich, 37 konserwacja pojazdów, serwis
pojazdów, naprawa pojazdów, organizowanie naprawy pojazdów,
usługi w zakresie naprawy pojazdów w nagłych wypadkach, usługi
pomocy drogowej, dostarczanie informacji o naprawach pojazdów.
(111) 295739
(220) 2015 10 22
(151) 2017 03 09
(441) 2016 02 01
(732) AUTOSTRADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgierz, PL.
(540) VIP Gwarant Service
(540)
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(210) 448395

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 18.01.09, 18.01.23, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, usługi komisu
pojazdów mechanicznych, usługi skupu pojazdów mechanicznych,
pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów,
wyceny handlowe, informacja handlowa, usługi reklamowe, usługi
marketingowe, usługi reklamowe, usługi promocyjne, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, zarządzanie

(111) 295740
(220) 2015 10 22
(151) 2017 03 09
(441) 2016 02 01
(732) AUTOSTRADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgierz, PL.
(540) VIP
(540)

(210) 448397

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 18.01.09, 18.01.23, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, usługi komisu
pojazdów mechanicznych, usługi skupu pojazdów mechanicznych,
pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów,
wyceny handlowe, informacja handlowa, usługi reklamowe, usługi
marketingowe, usługi reklamowe, usługi promocyjne, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, zarządzanie
flotą pojazdów dla osób trzecich, 37 konserwacja pojazdów, serwis
pojazdów, naprawa pojazdów, organizowanie naprawy pojazdów,
usługi w zakresie naprawy pojazdów w nagłych wypadkach, usługi
pomocy drogowej, dostarczanie informacji o naprawach pojazdów.
(111) 295741
(220) 2015 10 20
(210) 448269
(151) 2017 02 06
(441) 2016 01 18
(732) CITY PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) CITY MEBLE
(510), (511) 20 barki meblowe ruchome, meble biurowe, bufety
meblowe ruchome, dekoracje przestawne, dozowniki do ręczników
niemetalowe, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw
sztucznych, fiszbin surowiec lub półprodukt, fotele, gabloty meblowe, haczyki niemetalowe na odzież, łóżeczka dla niemowląt i dziecięce, haki do zasłon, kanapy, otomany, stojaki na kapelusze, karnisze
do zasłon, kartoteki meblowe, kasety do ekspozycji biżuterii, kasety
drewniane lub z tworzyw sztucznych, kołyski, komody, zasłony dekoracyjne z koralików, kosze niemetalowe, stojaki na gazety, kość słoniowa, surowiec, półprodukt, kozły (stojaki meblowe), kredensy, kredensy kuchenne, krzesła, lusterka ręczne, lustra, ławy, postumenty pod
doniczki na kwiaty, kwietniki meblowe, leżaki, łóżka, macica perłowa,
surowiec lub półprodukt, materace, meble, meble metalowe, stojaki na parasole, parawany meblowe, podnóżki, pokrowce na odzież
do wieszania, pulpity meblowe, ramy do obrazów, figurki z drewna,
gipsu lub tworzyw sztucznych, szafki na ręczniki, sekretery, serwantki,
siedzenia (meble), sofy, stoły, szafki, szezlongi, wieszaki na odzież, półki biblioteczne, osprzęt do okien i drzwi niemetalowy, wyroby koszykarskie, kojce i kolebki dla dzieci, pojemniki do pakowania z tworzyw
sztucznych, podpórki do roślin, pościel (poza bielizną pościelową),
kołdry, poduszki, jaśki, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych,
wachlarze, 21 suszarki, klamerki i zapinki do bielizny, butelki i otwieracze do butelek, cedzaki i durszlaki kuchenne, wyroby ceramiczne
i szklane dla gospodarstwa domowego, deski do krojenia w kuchni, kosze do chleba, łopatki i formy do ciast, cukiernice nie z metali
szlachetnych, czajniki i czajniczki nieelektryczne, czary nie z metali
szlachetnych, ręczne narzędzia do czyszczenia, ściereczki, pakuły
i odpady wełniane do czyszczenia, deski do prasowania, doniczki
na kwiaty i osłony nie z papieru, dozowniki mydła, papieru toaletowego i ręczników papierowych, trzepaczki do dywanów, dzbanki, fajans,
figurki z porcelany, terakoty i szkła, formy i foremki kuchenne, garnki,
rondle, patelnie kuchenne i pokrywki do nich, gąbki toaletowe, gąsiory, przybory do użytku w gospodarstwie domowym nie z metali
szlachetnych, serwisy do herbaty i kawy nie z metali szlachetnych,
sitka i zaparzaczki do herbaty i kawy nie z metali szlachetnych, ircha
do czyszczenia, kieliszki do jajek, świeczniki nie z metali szlachetnych,

Nr 9/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

młynki do kawy ręczne, klatki dla zwierząt i ptaków domowych, klosze do przykrywania żywności, korkociągi, przybory kosmetyczne,
koszyki piknikowe, koziołki pod sztućce na stół, wyroby kryształowe,
kubki nie z metali szlachetnych, kubły i kosze, w tym na śmieci, kufle
do piwa, pojemniki kuchenne w tym na żywność, łapki na muchy, łopatki do ciast, miski, mopy, naczynia ceramiczne, wanienki i nocniki
dla dzieci, ręczne wyciskacze do owoców, talerze do owoców, talerze
papierowe, pędzle, zraszacze do podlewania roślin, ścierki do mycia
podłóg, porcelana, półki na przyprawy nie z metali szlachetnych,
półmiski do jarzyn, przesiewacze i sita do gospodarstwa domowego,
przybory kuchenne nieelektryczne, zestawy do przypraw, pucharki
na owoce, pułapki na gryzonie, rękawice do prac domowych i ogrodniczych, salaterki nie z metali szlachetnych, serwetniki nie z metali
szlachetnych, spryskiwacze dla gospodarstwa domowego, wyroby
szczotkarskie dla gospodarstwa domowego, dzieła sztuki z porcelany,
terakoty i szkła, tace do użytku domowego nie z metali szlachetnych,
przybory toaletowe, wazony nie z metali szlachetnych, wazy do zup,
27 dywany, maty, chodniki łazienkowe, wykładziny, draperie ścienne
i nietekstylne, tapety, wycieraczki, 35 usługi prowadzenia sprzedaży
różnorodnych towarów w sklepie wielobranżowym, w tym w aptece i lub w hurtowni oraz za pośrednictwem sieci Internet w zakresie
następujących towarów: artykuły meblowe, artykuły wyposażenia
wnętrz, administrowanie i zarządzanie centrami handlowo-rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi, hurtowniami, zarządzanie
działalnością gospodarczą, prowadzenie marketingu, organizacja
promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie: prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania, w tym w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, usługi związane z tworzeniem sieci handlowych
i gastronomicznych oraz reprezentowaniem interesów osób trzecich,
usługi reklamowe, usługi polegające na promocji sprzedaży dla osób
trzecich, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów, usługi w zakresie agencji importowych, dystrybucja materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, prowadzenie
komputerowych baz danych, wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi
w zakresie informacji handlowej, usługi reklamy i promocji sprzedaży
na rzecz osób trzecich w sieciach komputerowych, prowadzenie reklamy radiowej, telewizyjnej, prasowej oraz za pomocą środków elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych.

(111) 295742
(220) 2015 10 26
(210) 448505
(151) 2017 02 22
(441) 2016 02 01
(732) CITY PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) CITY MEBLE
(540)

Kolor znaku: żółty, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 barki meblowe ruchome, meble biurowe, bufety meblowe ruchome, dekoracje przestawne, dozowniki do ręczników niemetalowe, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych fiszbic, surowiec lub półprodukt, fotele, gabloty meblowe,
haczyki niemetalowe na odzież, łóżeczka dla niemowląt i dziecięce,
haki do zasłon, kanapy, otomany, stojaki na kapelusze, karnisze do zasłon, kartoteki meblowe, kasety do ekspozycji biżuterii, kasety drewniane lub z tworzyw sztucznych, kołyski, komody, koraliki (zasłony
dekoracyjne z), kosze niemetalowe, stojaki na gazety, kość słoniowa,
surowiec, półprodukt, kozły (stojaki meblowe), kredensy, kredensy
kuchenne, krzesła, lusterka ręczne, lustra, ławy, postumenty pod doniczki na kwiaty, kwietniki meblowe, leżaki, łóżka, macicca perłowa,
surowiec lub półprodukt, materace, meble, meble metalowe, stojaki na parasole, parawany meblowe, podnóżki, pokrowce na odzież
do wieszania, pulpity meblowe, ramy do obrazów, figurki z drewna,
gipsu lub tworzyw sztucznych, szafki na ręczniki, sekretery, serwantki, siedzenia (meble), sofy, stoły, szalki, szezlongi, wieszaki na odzież,
półki biblioteczne, osprzęt do okien i drzwi niemetalowy, wyroby
koszykarskie, kojce i kolebki dla dzieci, pojemniki do pakowania
z tworzyw sztucznych, podpórki do roślin, pościel (poza bielizną po-
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ścielową), kołdry, poduszki, jaśki, pudełka drewniane lub z tworzyw
sztucznych, wachlarze, 21 suszarki, klamerki i zapinki do bielizny, butelki i otwieracze do butelek, cedzaki i durszlaki kuchenne, wyroby
ceramiczne i szklane dla gospodarstwa domowego, deski do krojenia w kuchni, kosze do chleba, łopatki i formy do ciast, cukiernice
nie z metali szlachetnych, czajniki i czajniczki nieelektryczne, czary
nie z metali szlachetnych, ręczne narzędzia do czyszczenia, ściereczki, pakuły i odpady wełniane do czyszczenia, deski do prasowania,
doniczki na kwiaty i osłony nie z papieru, dozowniki mydła, papieru toaletowego i reczników papierowych, trzepaczki do dywanów,
dzbanki, fajans, figurki z porcelany, terakoty i szkła, formy i foremki
kuchenne, garnki, rondle, patelnie kuchenne i pokrywki do nich, gąbki toaletowe, gąsiory, przybory do użytku w gospodarstwie domowym nie z metali szlachetnych, serwisy do herbaty i kawy nie z metali
szlachetnych, sitka i zaparzaczki do herbaty i kawy nie z metali szlachetnych, ircha do czyszczenia, kieliszki do jajek, świeczniki nie z metali szlachetnych, młynki do kawy ręczne, klatki dla zwierząt i ptaków
domowych, klosze do przykrywania żywności, korkociągi, przybory
kosmetyczne, koszyki piknikowe, koziołki pod sztućce na stół, wyroby kryształowe, kubki nie z metali szlachetnych, kubły i kosze, w tym
na śmieci, kufle do piwa, pojemniki kuchenne, w tym na żywność,
łapki na muchy, łopatki do ciast, miski, mopy, naczynia ceramiczne,
wanienki i nocniki dla dzieci ręczne wyciskacze do owoców, talerze do owoców, talerze papierowe, pędzle, zraszacze do podlewania roślin, ścierki do mycia podłóg, porcelana, półki na przyprawy
nie z metali szlachetnych, półmiski do jarzyn, przesiewacze i sita
do gospodarstwa domowego, przybory kuchenne nieelektryczne, zestawy do przypraw, pucharki na owoce, pułapki na gryzonie,
rękawice do prac domowych i ogrodniczych, salaterki nie z metali
szlachetnych, serwetniki nie z metali szlachetnych, spryskiwacze dla
gospodarstwa domowego, wyroby szczotkarskie dla gospodarstwa
domowego dzieła sztuki z porcelany, terakoty i szkła tace do użytku
domowego nie z metali szlachetnych, przybory toaletowe, wazony
nie z metali szlachetnych, wazy do zup, 27 dywany, maty, chodniki
łazienkowe, wykładziny, draperie ścienne i nietekstylne, tapety, wycieraczki, 35 usługi prowadzenia sprzedaży różnorodnych towarów
w sklepie wielobranżowym, w tym w aptece i lub w hurtowni oraz
za pośrednictwem sieci internet w zakresie następujących towarów:
artykuły meblowe, artykuły wyposażenia wnętrz, administrowanie
i zarządzanie centrami handlowo-rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi, hurtowniami, zarządzanie działalnością gospodarczą, prowadzenie marketingu, organizacja promocji sprzedaży,
doradztwo w zakresie: prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w tym w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi,
usługi związane z tworzeniem sieci handlowych i gastronomicznych
oraz reprezentowaniem interesów osób trzecich, usługi reklamowe,
usługi polegające na promocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów, usługi w zakresie agencji importowych, dystrybucja materiałów reklamowych,
publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie dystrybutorów
automatycznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe,
usługi w zakresie informacji handlowej, usługi reklamy i promocji
sprzedaży na rzecz osób trzecich w sieciach komputerowych, prowadzenie reklamy radiowej, telewizyjnej, prasowej oraz za pomocą
środków elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, organizowanie wystaw w celach handlowych .

(111) 295743
(220) 2015 10 26
(210) 448555
(151) 2017 02 24
(441) 2016 02 01
(732) CENTRUM HANDLOWE LA COTONNIERE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ZŁOTE CENTRUM
(540)

Kolor znaku: złoty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem pomieszczeń biurowych i handlowych.
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(111) 295744
(220) 2015 10 28
(210) 448622
(151) 2017 02 27
(441) 2016 02 01
(732) MEBLIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Topole, PL.
(540) FASHION
(510), (511) 20 meble, meble dziecięce i młodzieżowe, szafy i szafki,
komody, skrzynie, kontenery meblowe, regały, łóżka, łóżeczka dziecięce, łóżka piętrowe, biurka, półki, przewijaki, stoły, stoliki i stoliki
nocne, krzesła, fotele, meble tapicerowane, gotowe elementy mebli,
części, osprzęt niemetalowy i akcesoria do mebli, materace.
(111) 295745
(220) 2015 11 02
(210) 448737
(151) 2017 03 15
(441) 2016 02 01
(732) WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Pyrosal KID-Naturalnie na odporność!
(510), (511) 5 produkty lecznicze, w tym syropy dla dzieci, suplementy diety.
(111) 295746
(220) 2015 11 18
(210) 449391
(151) 2017 03 15
(441) 2016 02 29
(732) NGK PHARMA PIOTR GOC SPÓŁKA JAWNA, Żodyń, PL.
(540) MIKSATOR
(510), (511) 7 maszyny do sporządzania maści i obrabiarki, 10 aparatura i instrumenty medyczne oraz farmaceutyczne.
(111) 295747
(220) 2015 11 20
(210) 449465
(151) 2017 02 24
(441) 2016 02 29
(732) Novartis Consumer Health SA, Prangins, CH.
(540) THERAFLU MAX GRIP
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje
dietetyczne do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy,
herbicydy .
(111) 295748
(220) 2015 12 01
(210) 449910
(151) 2017 02 01
(441) 2016 02 29
(732) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Neckarsulm, DE.
(540) Świeżość z Polski
(540)

(531) 06.07.25, 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 31 produkty rolnicze, ogrodnicze i leśne jak również produkty hydroponiczne, świeże owoce i warzywa.
(111) 295749
(220) 2015 12 04
(210) 450015
(151) 2017 03 16
(441) 2016 03 14
(732) HB REAVIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) VARSO
(540)

Kolor znaku: biały, srebrny
(531) 27.05.01
(510), (511) 16 papier, karton, broszury, ulotki, plakaty, stojaki reklamowe z papieru lub kartonu, standy reklamowe z papieru lub karto-
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nu, banery reklamowe z papieru lub kartonu, zaproszenia, koperty,
foldery, wizytówki, papier firmowy, kalendarze, gadgety reklamowe
z papieru lub kartonu, druki, materiały introligatorskie, fotografie,
materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt
biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce
drukarskie, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, organizowanie wynajmu
nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie nieruchomościami.

(111) 295750
(220) 2015 12 07
(210) 450134
(151) 2017 03 17
(441) 2016 03 14
(732) DOBRY HOTEL MIĘCZKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sopot, PL.
(540) Altus
(510), (511) 35 administrowanie hotelami,, 43 biura agencji zakwaterowania w hotelach i pensjonatach, hotele, kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem
(catering), wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, restauracje, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi barowe, wynajmowanie
pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia
[mityngi, narady], 44 aromaterapia, fizjoterapia, łaźnie tureckie, manicure, masaż, salony piękności, salony fryzjerskie, salony piękności,
usługi saun, usługi solariów, łaźnie tureckie.
(111) 295751
(220) 2015 02 04
(210) 438499
(151) 2017 03 31
(441) 2015 05 25
(732) NELRO DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) e efingo
(540)

Kolor znaku: niebieski, granatowy
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 tonery, tusz do fotokopiarek i drukarek, pojemniki z tonerem do drukarek i fotokopiarek, 9 komputery, drukarki, pamięci,
pamięci USB.
(111) 295752
(220) 2015 12 16
(151) 2016 10 27
(441) 2016 03 29
(732) CIOK ANNA, Warszawa, PL.
(540) BADMINTOMANIA!
(540)

(210) 450547

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 01.15.09, 21.03.01, 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 towary, odzież, obuwie, bluzy, kombinezony, buty,
buty sportowe, obuwie sportowe, odzież gimnastyczna, T-shirty,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, fotografie, gimnastyka-instruktaż, imprezy sportowe-chronometraż, instruktaże, usługi klubów zdrowia-poprawianie kondycji,
organizowanie i obsługa konferencji, publikowanie książek, kształcenie praktyczne-pokazy, kultura fizyczna, montaż taśm wideo,
nagrywanie filmów na taśmach wideo-filmowanie, nauczanie korespondencyjne, organizowanie obozów sportowych, usługi obozów
wakacyjnych-rozrywka, organizowanie i prowadzenia warsztatów-szkolenia, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, organizowanie zawodów sportowych, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach
wideo, produkcja mikrofilmów, prowadzenie zajęć fitness, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, wypożyczanie sprzętu
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sportowego z wyjątkiem pojazdów, publikowanie tekstów inne niż
teksty reklamowe, tłumaczenia, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, wynajmowanie obiektów sportowych,, 43 rezerwacje miejsc
w hotelach, organizowanie obozów wakacyjnych w zakresie zakwaterowania,.

(111) 295753
(220) 2015 12 08
(210) 450179
(151) 2017 03 02
(441) 2016 03 14
(732) Avon Products, Inc., New York, US.
(540) AVON BEAUTY AND INDEPENDENCE
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą,
prowadzenie działalności gospodarczej, bieżące czynności biurowe, sprzedaż detaliczna produktów w systemie bezpośrednim door
to door, usługi dystrybutorskie, usługi sklepu detalicznego, usługi
sprzedaży detalicznej prowadzonej w systemie bezpośrednim przez
niezależnych przedstawicieli handlowych, usługi telefonicznych
zakupów dokonywanych z domu, usługi katalogowej sprzedaży
wysyłkowej, usługi interaktywnego sklepu detalicznego świadczone poprzez światową komputerową sieć informacyjną, wszystkie
w dziedzinie usług pielęgnacji urody, odzieży, przyborów toaletowych, kosmetyków, biżuterii, produktów higieny osobistej, suplementów odżywczych, sprzętu do ćwiczeń fizycznych i utrzymania
dobrej kondycji fizycznej, artykułów sportowych, książek, nagranych
taśm audio i wideo, płyt kompaktowych i prezentów, usługi w zakresie promocji i kampanii reklamowych w dziedzinie rekrutacji niezależnych przedstawicieli handlowych.
(111) 295754
(220) 2015 12 08
(210) 450181
(151) 2017 03 02
(441) 2016 03 14
(732) Avon Products, Inc., New York, US.
(540) Avon Piękno i Niezależność
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą,
prowadzenie działalności gospodarczej, bieżące czynności biurowe, sprzedaż detaliczna produktów w systemie bezpośrednim door
to door, usługi dystrybutorskie, usługi sklepu detalicznego, usługi
sprzedaży detalicznej prowadzonej w systemie bezpośrednim przez
niezależnych przedstawicieli handlowych, usługi telefonicznych
zakupów dokonywanych z domu, usługi katalogowej sprzedaży
wysyłkowej, usługi interaktywnego sklepu detalicznego świadczone poprzez światową komputerową sieć informacyjną, wszystkie
w dziedzinie usług pielęgnacji urody, odzieży, przyborów toaletowych, kosmetyków, biżuterii, produktów higieny osobistej, suplementów odżywczych, sprzętu do ćwiczeń fizycznych i utrzymania
dobrej kondycji fizycznej, artykułów sportowych, książek, nagranych
taśm audio i wideo, płyt kompaktowych i prezentów, usługi w zakresie promocji i kampanii reklamowych w dziedzinie rekrutacji niezależnych przedstawicieli handlowych.
(111) 295755
(220) 2015 12 11
(210) 450330
(151) 2017 03 13
(441) 2016 03 14
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock, PL.
(540) stop.cafe
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.09, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 oleje do rozdzielania, płyny eksploatacyjne, hamulcowe, płyny niskozamarzające, 4 paliwa, gazy płynne, benzyny
silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe, oleje przemysłowe, oleje silnikowe, podpałka do grilla, węgiel drzewny, 9 baterie anodowe, baterie elektryczne, baterie do latarek elektrycznych, baterie
do oświetlania, karty identyfikacyjne kodowane, karty zawierające
aktywne komponenty i będące nośnikami danych, karty stałego
klienta, 16 publikacje: gazety, czasopisma, magazyny, albumy, książ-
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ki, kalendarze, mapy i atlasy, druki, afisze (plakaty), talony, 18 parasole, parasolki, pokrowce, torby, torebki-wszystkie wymienione towary
zawarte w klasie 18, 21 kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych,
kubeczki, filiżanki, szklanki do napojów, butelki i pojemniki szklane,
talerze, talerzyki, podstawki-wszystkie wymienione towary zawarte
w klasie 21, 28 lalki, marionetki, maskotki, misie pluszowe, pajace,
29 golonka, bigos, galaretka wieprzowa, mięso, szynka, schab, wędlina, 30 batony, chipsy, biszkopty, bułeczki słodkie, chałwa, słodycze
ozdobne na choinkę, ciasta, ciasteczka, cukierki, czekolada, galaretki owocowe i spożywcze, hot-dogi, gofry, guma do żucia, herbata,
herbatniki, kakao, kanapki, kawa, krakersy, lody, muesli, paszteciki,
słodycze, 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne, wody gazowane i niegazowane, napoje owocowe, soki owocowe, piwo, 34 zapalniczki, zapałki, 35 usługi reklamowe w zakresie reklamy prasowej,
radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z zastosowaniem plakatów
i ulotek oraz elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, prowadzenie kompleksowych kampanii reklamowych, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych także katalogów, usługi w zakresie badania rynku
oraz badania opinii publicznej, organizowanie i obsługa handlowych
lub reklamowych wystaw, giełd i targów, konkursów i loterii oraz
imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem
reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, zgrupowanie na rzecz osób trzecich w sklepach
stacji paliw artykułów spożywczych, przemysłowych, motoryzacyjnych, papierniczych i wydawnictw pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych,
ciekłych, gazowych i ich produktów pochodnych, wyrobów chemicznych i ich półproduktów, prowadzenie na terenie stacji paliwowych sklepów z artykułami pierwszej potrzeby w zakresie towarów:
artykułów spożywczych, przemysłowych, motoryzacyjnych, papierniczych, wydawnictw oraz innych materiałów powszechnego użytkowania, usługi w zakresie organizacji zarządzania programami lojalnościowymi dla klientów, usługi w zakresie zarządzania zakupami
i transakcjami, usługi w zakresie prowadzenia i wyceny działalności
gospodarczej, usługi dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych
i wyciągów z kont, usługi dotyczące kupowania i zapłaty za paliwa
do pojazdów mechanicznych i usług świadczonych przez stacje
benzynowe, 36 usługi w zakresie wydawania i obsługi kart upoważniających do zakupów, kart stałego klienta, 41 publikacja gazet, czasopism oraz magazynów on-line, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, 43 usługi gastronomiczne na stacjach paliw, bary szybkiej obsługi, restauracje kawiarnie, usługi hotelarskie.

(111) 295756
(220) 2015 12 11
(210) 450334
(151) 2017 03 13
(441) 2016 03 14
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock, PL.
(540) stop.cafe
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoczerwony, czerwony
(531) 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 oleje do rozdzielania, płyny eksploatacyjne, hamulcowe, płyny niskozamarzające, 4 paliwa, gazy płynne, benzyny
silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe, oleje przemysłowe, oleje silnikowe, podpałka do grilla, węgiel drzewny, 9 baterie anodowe, baterie elektryczne, baterie do latarek elektrycznych, baterie
do oświetlania, karty identyfikacyjne kodowane, karty zawierające
aktywne komponenty i będące nośnikami danych, karty stałego
klienta, 16 publikacje: gazety, czasopisma, magazyny, albumy, książki, kalendarze, mapy i atlasy, druki, afisze (plakaty), talony, 18 parasole, parasolki, pokrowce, torby, torebki-wszystkie wymienione towary
zawarte w klasie 18, 21 kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych,
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kubeczki, filiżanki, szklanki do napojów, butelki i pojemniki szklane,
talerze, talerzyki, podstawki-wszystkie wymienione towary zawarte
w klasie 21, 28 lalki, marionetki, maskotki, misie pluszowe, pajace,
29 golonka, bigos, galaretka wieprzowa, mięso, szynka, schab, wędlina, 30 batony, chipsy, biszkopty, bułeczki słodkie, chałwa, słodycze
ozdobne na choinkę, ciasta, ciasteczka, cukierki, czekolada, galaretki owocowe i spożywcze, hot-dogi, gofry, guma do żucia, herbata,
herbatniki, kakao, kanapki, kawa, krakersy, lody, muesli, paszteciki,
słodycze, 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne, wody gazowane i niegazowane, napoje owocowe, soki owocowe, piwo, 34 zapalniczki, zapałki, 35 usługi reklamowe w zakresie reklamy prasowej,
radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z zastosowaniem plakatów
i ulotek oraz elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, prowadzenie kompleksowych kampanii reklamowych, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych także katalogów, usługi w zakresie badania rynku
oraz badania opinii publicznej, organizowanie i obsługa handlowych
lub reklamowych wystaw, giełd i targów, konkursów i loterii oraz
imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem
reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, zgrupowanie na rzecz osób trzecich w sklepach
stacji paliw artykułów spożywczych, przemysłowych, motoryzacyjnych, papierniczych i wydawnictw pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych,
ciekłych, gazowych i ich produktów pochodnych, wyrobów chemicznych i ich półproduktów, prowadzenie na terenie stacji paliwowych sklepów z artykułami pierwszej potrzeby w zakresie towarów:
artykułów spożywczych, przemysłowych, motoryzacyjnych, papierniczych, wydawnictw oraz innych materiałów powszechnego użytkowania, usługi w zakresie organizacji zarządzania programami lojalnościowymi dla klientów, usługi w zakresie zarządzania zakupami
i transakcjami, usługi w zakresie prowadzenia i wyceny działalności
gospodarczej, usługi dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych
i wyciągów z kont, usługi dotyczące kupowania i zapłaty za paliwa
do pojazdów mechanicznych i usług świadczonych przez stacje
benzynowe, 36 usługi w zakresie wydawania i obsługi kart upoważniających do zakupów, kart stałego klienta, 41 publikacja gazet, czasopism oraz magazynów on-line, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, 43 usługi gastronomiczne na stacjach paliw, bary szybkiej obsługi, restauracje, kawiarnie, usługi hotelarskie.

(111) 295757
(220) 2015 12 11
(210) 450335
(151) 2017 03 13
(441) 2016 03 14
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock, PL.
(540) stop.cafe
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoczerwony, czerwony
(531) 26.01.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 oleje do rozdzielania, płyny eksploatacyjne, hamulcowe, płyny niskozamarzające, 4 paliwa, gazy płynne, benzyny
silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe, oleje przemysłowe, oleje silnikowe, podpałka do grilla, węgiel drzewny, 9 baterie anodowe, baterie elektryczne, baterie do latarek elektrycznych, baterie
do oświetlania, karty identyfikacyjne kodowane, karty zawierające
aktywne komponenty i będące nośnikami danych, karty stałego
klienta, 16 publikacje: gazety, czasopisma, magazyny, albumy, książki, kalendarze, mapy i atlasy, druki, afisze (plakaty), talony, 18 parasole, parasolki, pokrowce, torby, torebki-wszystkie wymienione towary
zawarte w klasie 18, 21 kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych,
kubeczki, filiżanki, szklanki do napojów, butelki i pojemniki szklane,
talerze, talerzyki, podstawki-wszystkie wymienione towary zawarte
w klasie 21, 28 lalki, marionetki, maskotki, misie pluszowe, pajace,
29 golonka, bigos, galaretka wieprzowa, mięso, szynka, schab, wędlina, 30 batony, chipsy, biszkopty, bułeczki słodkie, chałwa, słodycze
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ozdobne na choinkę, ciasta, ciasteczka, cukierki, czekolada, galaretki owocowe i spożywcze, hot-dogi, gofry, guma do żucia, herbata,
herbatniki, kakao, kanapki, kawa, krakersy, lody, muesli, paszteciki,
słodycze, 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne, wody gazowane i niegazowane, napoje owocowe, soki owocowe, piwo, 34 zapalniczki, zapałki, 35 usługi reklamowe w zakresie reklamy prasowej,
radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z zastosowaniem plakatów
i ulotek oraz elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, prowadzenie kompleksowych kampanii reklamowych, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych także katalogów, usługi w zakresie badania rynku
oraz badania opinii publicznej, organizowanie i obsługa handlowych
lub reklamowych wystaw, giełd i targów, konkursów i loterii oraz
imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem
reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, zgrupowanie na rzecz osób trzecich w sklepach
stacji paliw artykułów spożywczych, przemysłowych, motoryzacyjnych, papierniczych i wydawnictw pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych,
ciekłych, gazowych i ich produktów pochodnych, wyrobów chemicznych i ich półproduktów, prowadzenie na terenie stacji paliwowych sklepów z artykułami pierwszej potrzeby w zakresie towarów:
artykułów spożywczych, przemysłowych, motoryzacyjnych, papierniczych, wydawnictw oraz innych materiałów powszechnego użytkowania, usługi w zakresie organizacji zarządzania programami lojalnościowymi dla klientów, usługi w zakresie zarządzania zakupami
i transakcjami, usługi w zakresie prowadzenia i wyceny działalności
gospodarczej, usługi dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych
i wyciągów z kont, usługi dotyczące kupowania i zapłaty za paliwa
do pojazdów mechanicznych i usług świadczonych przez stacje
benzynowe, 36 usługi w zakresie wydawania i obsługi kart upoważniających do zakupów, kart stałego klienta, 41 publikacja gazet, czasopism oraz magazynów on-line, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, 43 usługi gastronomiczne na stacjach paliw, bary szybkiej obsługi, restauracje, kawiarnie, usługi hotelarskie.

(111) 295758
(220) 2015 12 11
(210) 450336
(151) 2017 03 13
(441) 2016 03 14
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock, PL.
(540) stop.cafe świeżość.energia.smak
(540)

(531) 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 1 oleje do rozdzielania, płyny eksploatacyjne, hamulcowe, płyny niskozamarzające, 4 paliwa, gazy płynne, benzyny
silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe, oleje przemysłowe, oleje silnikowe, podpałka do grilla, węgiel drzewny, 9 baterie anodowe, baterie elektryczne, baterie do latarek elektrycznych, baterie
do oświetlania, karty identyfikacyjne kodowane, karty zawierające
aktywne komponenty i będące nośnikami danych, karty stałego
klienta, 16 publikacje: gazety, czasopisma, magazyny, albumy, książki, kalendarze, mapy i atlasy, druki, afisze (plakaty), talony, 18 parasole, parasolki, pokrowce, torby, torebki-wszystkie wymienione towary
zawarte w klasie 18, 21 kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych,
kubeczki, filiżanki, szklanki do napojów, butelki i pojemniki szklane,
talerze, talerzyki, podstawki-wszystkie wymienione towary zawarte
w klasie 21, 28 lalki, marionetki, maskotki, misie pluszowe, pajace,
29 golonka, bigos, galaretka wieprzowa, mięso, szynka, schab, wędlina, 30 batony, chipsy, biszkopty, bułeczki słodkie, chałwa, słodycze
ozdobne na choinkę, ciasta, ciasteczka, cukierki, czekolada, galaretki owocowe i spożywcze, hot-dogi, gofry, guma do żucia, herbata,
herbatniki, kakao, kanapki, kawa, krakersy, lody, muesli, paszteciki,
słodycze, 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne, wody gazowane i niegazowane, napoje owocowe, soki owocowe, piwo, 34 za-
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palniczki, zapałki, 35 usługi reklamowe w zakresie reklamy prasowej,
radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z zastosowaniem plakatów
i ulotek oraz elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, prowadzenie kompleksowych kampanii reklamowych, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych także katalogów, usługi w zakresie badania rynku
oraz badania opinii publicznej, organizowanie i obsługa handlowych
lub reklamowych wystaw, giełd i targów, konkursów i loterii oraz
imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem
reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, zgrupowanie na rzecz osób trzecich w sklepach
stacji paliw artykułów spożywczych, przemysłowych, motoryzacyjnych, papierniczych i wydawnictw pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych,
ciekłych, gazowych i ich produktów pochodnych, wyrobów chemicznych i ich półproduktów, prowadzenie na terenie stacji paliwowych sklepów z artykułami pierwszej potrzeby w zakresie towarów:
artykułów spożywczych, przemysłowych, motoryzacyjnych, papierniczych, wydawnictw oraz innych materiałów powszechnego użytkowania, usługi w zakresie organizacji zarządzania programami lojalnościowymi dla klientów, usługi w zakresie zarządzania zakupami
i transakcjami, usługi w zakresie prowadzenia i wyceny działalności
gospodarczej, usługi dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych
i wyciągów z kont, usługi dotyczące kupowania i zapłaty za paliwa
do pojazdów mechanicznych i usług świadczonych przez stacje
benzynowe, 36 usługi w zakresie wydawania i obsługi kart upoważniających do zakupów, kart stałego klienta, 41 publikacja gazet, czasopism oraz magazynów on-line, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, 43 usługi gastronomiczne na stacjach paliw, bary szybkiej obsługi, restauracje, kawiarnie, usługi hotelarskie.

(111) 295759
(220) 2015 12 11
(210) 450338
(151) 2017 03 13
(441) 2016 03 14
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock, PL.
(540) stop.cafe
(540)

(531) 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 1 oleje do rozdzielania, płyny eksploatacyjne, hamulcowe, płyny niskozamarzające, 4 paliwa, gazy płynne, benzyny
silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe, oleje przemysłowe, oleje silnikowe, podpałka do grilla, węgiel drzewny, 9 baterie anodowe, baterie elektryczne, baterie do latarek elektrycznych, baterie
do oświetlania, karty identyfikacyjne kodowane, karty zawierające
aktywne komponenty i będące nośnikami danych, karty stałego
klienta, 16 publikacje: gazety, czasopisma, magazyny, albumy, książki, kalendarze, mapy i atlasy, druki, afisze (plakaty), talony, 18 parasole, parasolki, pokrowce, torby, torebki-wszystkie wymienione towary
zawarte w klasie 18, 21 kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych,
kubeczki, filiżanki, szklanki do napojów, butelki i pojemniki szklane,
talerze, talerzyki, podstawki-wszystkie wymienione towary zawarte
w klasie 21, 28 lalki, marionetki, maskotki, misie pluszowe, pajace,
29 golonka, bigos, galaretka wieprzowa, mięso, szynka, schab, wędlina, 30 batony, chipsy, biszkopty, bułeczki słodkie, chałwa, słodycze
ozdobne na choinkę, ciasta, ciasteczka, cukierki, czekolada, galaretki owocowe i spożywcze, hot-dogi, gofry, guma do żucia, herbata,
herbatniki, kakao, kanapki, kawa, krakersy, lody, muesli, paszteciki,
słodycze, 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne, wody gazowane i niegazowane, napoje owocowe, soki owocowe, piwo, 34 zapalniczki, zapałki, 35 usługi reklamowe w zakresie reklamy prasowej,
radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z zastosowaniem plakatów
i ulotek oraz elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, prowadzenie kompleksowych kampanii reklamowych, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych także katalogów, usługi w zakresie badania rynku
oraz badania opinii publicznej, organizowanie i obsługa handlowych
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lub reklamowych wystaw, giełd i targów, konkursów i loterii oraz
imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem
reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, zgrupowanie na rzecz osób trzecich w sklepach
stacji paliw artykułów spożywczych, przemysłowych, motoryzacyjnych, papierniczych i wydawnictw pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych,
ciekłych, gazowych i ich produktów pochodnych, wyrobów chemicznych i ich półproduktów, prowadzenie na terenie stacji paliwowych sklepów z artykułami pierwszej potrzeby w zakresie towarów:
artykułów spożywczych, przemysłowych, motoryzacyjnych, papierniczych, wydawnictw oraz innych materiałów powszechnego użytkowania, usługi w zakresie organizacji zarządzania programami lojalnościowymi dla klientów, usługi w zakresie zarządzania zakupami
i transakcjami, usługi w zakresie prowadzenia i wyceny działalności
gospodarczej, usługi dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych
i wyciągów z kont, usługi dotyczące kupowania i zapłaty za paliwa
do pojazdów mechanicznych i usług świadczonych przez stacje
benzynowe, 36 usługi w zakresie wydawania i obsługi kart upoważniających do zakupów, kart stałego klienta, 41 publikacja gazet, czasopism oraz magazynów on-line, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, 43 usługi gastronomiczne na stacjach paliw, bary szybkiej obsługi, restauracje, kawiarnie, usługi hotelarskie.

(111) 295760
(220) 2015 12 16
(210) 450565
(151) 2017 03 30
(441) 2016 03 29
(732) POLSKIE CENTRUM KAS FISKALNYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PCKF
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz usługi
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: urządzenia
dla punktów sprzedaży, urządzenia do przetwarzania danych, kasy
rejestrujące, kasy fiskalne, automatyczne kasy fiskalne, elektroniczne kasy rejestrujące, drukarki rejestrujące, drukarki fiskalne, drukarki
etykiet, drukarki kodów kreskowych, czytniki kodów kreskowych,
czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], skanery kodów kreskowych, dekodery kodów kreskowych, terminale kodów kreskowych,
urządzenia do etykietowania do użytku biurowego, przenośne drukarki etykiet [sprzęt biurowy], czytniki etykiet [dekodery], terminale
POS, kolektory [terminale] danych, terminale komputerowe, terminale do płatności elektronicznych, terminale elektroniczne do punktów sprzedaży, wagi elektroniczne, ekrany dotykowe [elektroniczne],
drukarki, drukarki termiczne, oprogramowanie komputerowe [programy], oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie sprzętowe,
szuflady kasowe, 37 naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych, serwis urządzeń elektronicznych, instalowanie, konserwacja
oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń biurowych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego,
naprawa elektronicznych systemów kasowych, konserwacja terminali do przetwarzania danych, 42 doradztwo i konsultacje w zakresie
sprzętu i oprogramowania komputerowego, dostosowywanie sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi doradcze i informacyjne w zakresie komputerowych urządzeń peryferyjnych, instalacja,
konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego, rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem komputerowym [pomoc
techniczna], świadczenie usług informacyjnych, konsultacyjnych
i doradczych w zakresie oprogramowania komputerowego.
(111) 295761
(220) 2016 04 15
(210) 454969
(151) 2017 03 02
(441) 2016 09 12
(732) WĄSIKIEWICZ MATEUSZ, Bielsko-Biała, PL.
(540) BRYZA
(510), (511) 32 napoje, napoje bezalkoholowe, napoje mineralne,
napoje gazowane, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub
warzyw, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, soki, soki owocowe,
soki warzywne, soki owocowo-warzywne, wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe, nektary owocowe, syropy, sorbety będące napojami, esencje do produkcji napojów, pastylki do napojów gazowanych,
proszki do napojów gazowanych, woda gazowana, woda niegazowana, woda stołowa, woda sodowa, woda mineralna gazowana, woda
mineralna niegazowana, wody mineralne smakowe.
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(111) 295762
(220) 2016 04 18
(210) 455058
(151) 2017 02 21
(441) 2016 10 24
(732) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) apartamenty saska nad jeziorem
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, drukowane materiały reklamowe oraz drukowane reklamy, plakaty wykonane z papieru, papierowe taśmy, torby
z papieru, z tektury i z tworzyw sztucznych z nadrukami, formularze,
teczki i skoroszyty na dokumenty, druki, materiały biurowe, gazety,
periodyki i książeczki czekowe, publikacje drukowane, magazyny,
broszury, ulotki, zaproszenia papierowe, terminarze, 19 ukończone
budynki z materiałów niemetalowych, 35 usługi reklamy w zakresie
nieruchomości świadczonej również online, usługi prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów
lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi sprzedaży domów, lokali
mieszkalnych i użytkowych, świadczone także w sprzedaży na kredyt, usługi 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, usługi organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami,
powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci
online, 36 usługi w zakresie: funkcji generalnego inwestora robót
ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich, usługi
zarządzania nieruchomościami, usługi sprzedaży i pośrednictwa
w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, pobieranie należności ze sprzedaży nieruchomości na kredyt,
doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, organizowanie finansów na kredyty hipoteczne,
udzielanie kredytów, udzielanie informacji dotyczących kredytów
hipotecznych, usługi w zakresie wycen finansowych majątku nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni
użytkowej, usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami,
powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, usługi 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 opracowywania koncepcji użytkowania
nieruchomości, usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania
działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, usługi pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami,
opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem
ekonomicznym, usługi inwestora budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, 37 usługi developerskie związane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu
do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej
w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych,
rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania
robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi
remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji
obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi w zakresie funkcji
generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących
obiektów inżynierskich, 39 usługi w zakresie: wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, powierzchni i obiektów magazynowych,
usługi parkingowe, 42 usługi w zakresie: przeprowadzania inspekcji
budów, usługi doradztwa dotyczącego organizacji i prowadzenia
placów budowy, ich eksploatacji i zagospodarowania, usługi analiz
i sporządzania kosztorysów budowlanych, usługi projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, prace projektowe w zakresie ar-
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chitektury i technologii, usługi projektowania wystroju i dekoracji
wnętrz, usługi wykonywania badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie architektury,
badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych oraz pomiarów podwykonawczych dotyczących inwestycji, usługi ekspertyz inżynieryjnych, usługi badań technicznych,
usługi doradztwa budowlanego i w zakresie ochrony środowiska,
usługi planowania urbanistycznego wraz z infrastrukturą pomiarów
terenu, usługi opracowywania projektów technicznych użytkowania
nieruchomości, 44 usługi w zakresie: ogrodnictwa krajobrazowego, pielęgnowania i utrzymywania trawników, 45 usługi doradztwa
w sprawach bezpieczeństwa, usługi ochrony mienia.

(111) 295763
(220) 2016 04 18
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 24
(732) SANGSIN BRAKE CO., LTD., Daegu, KR.
(540) Hi-Q
(540)

(210) 455062

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 hamulce samochodowe, łańcuchy napędowe do samochodów, okładziny hamulcowe do samochodów, klocki hamulcowe do samochodów, segmenty hamulcowe do samochodów,
samochodowe płytki cierne, samochodowe tarcze hamulcowe,
samochodowe mechanizmy sprzęgające, hamulce tarczowe do samochodów, hamulce bębnowe do samochodów, bębny hamulcowe
do samochodów, elektryczny zwalniacz samochodowy, samochodowe hamulce pomocnicze, pneumatyczne hamulce tarczowe do samochodów, zaciski hamulca do samochodów, rekuperacyjne układy
hamulcowe do samochodów, łożyska do samochodów, pasy gumowe do samochodów, wycieraczki szyby przedniej do samochodów,
ramiona wycieraczek samochodowych szyby przedniej, ramiona wycieraczek samochodowych szyby przedniej z funkcją wtrysku płynu
do mycia, pióra wycieraczek przednich szyb do samochodów.
(111) 295764
(220) 2016 04 18
(151) 2017 02 15
(441) 2016 09 26
(732) Abba Seafood Aktiebolag, Eslöv, SE.
(540) LUCULLUS
(510), (511) 29 śledzie w konserwie.

(210) 455112

(111) 295765
(220) 2016 04 19
(210) 455120
(151) 2017 02 13
(441) 2016 09 12
(732) APATOR POWOGAZ SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) ultrimis
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, czarny
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 wodomierze, ciepłomierze, liczniki chłodu i mierniki przepływu cieczy (przepływomierze) wszystkich rodzajów oraz
ich części, urządzenia radiowe używane do transmisji danych, stosowane w szczególności w systemach zdalnego odczytu urządzeń
pomiarowych, elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy
do telemetrii i telekontroli, zwłaszcza urządzenia do odczytywania,
zliczania, gromadzenia, przesyłania, sterowania i rejestracji danych
zużycia wody, ciepła, chłodu oraz przepływu.
(111) 295766
(220) 2016 04 19
(210) 455203
(151) 2017 02 08
(441) 2016 09 26
(732) ADAMA AGAN LTD., Ashdod, IL.
(540) SULKORN
(510), (511) 5 pestycydy, środki owadobójcze, fungicydy i herbicydy.
(111) 295767
(151) 2017 02 16

(220) 2016 04 19
(441) 2016 09 26

(210) 455204
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(732) ADAMA AGAN LTD., Ashdod, IL.
(540) TENET
(510), (511) 5 pestycydy, środki owadobójcze, fungicydy i herbicydy.
(111) 295768
(220) 2016 04 20
(210) 455224
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) GRUPA AGROCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża, PL.
(540) DELICJA. Zdrowy start laktacji.
(510), (511) 31 ziarna i produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna
nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa,
nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, w tym
w szczególności: pasza dla zwierząt, w tym algarobilla, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, bagasse z trzciny cukrowej, buraki, dodatki
do pasz, dodatki do pasz nie do celów leczniczych, drożdże dla bydła, preparaty zwiększające niesienie się drobiu, karmy dla zwierząt
gospodarskich i domowych, kasze dla drobiu, kiszonki, koncentraty
białkowo-witaminowe jako dodatki do pasz, koncentraty paszowe,
korzenie jadalne, kukurydza, mączka dla zwierząt, mączka lniana
na pasze dla zwierząt, mączka rybna na pasze dla zwierząt, mączka
z orzechów arachidowych dla zwierząt, mąka z ryżu, mieszanki paszowe, napoje dla zwierząt, odpady gorzelniane, odpady z gorzelni,
makuchy z orzechów arachidowych dla zwierząt, owies, pasza dla
zwierząt tuczonych, pasza dla bydła, pokarm dla ptaków, pokarm dla
zwierząt, pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, premiksy
paszowe, produkty do hodowli zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt, produkty na ściółkę dla zwierząt, proteiny dla zwierząt, przynęty wędkarskie, pszenica, siano, słoma na ściółkę, słoma, spożywcze
pasze wzmacniające dla zwierząt, superkoncentraty paszowe, wapno do pasz, wodorosty spożywcze dla zwierząt, ziarna, ziarno do żywienia zwierząt, ziemniaki, ściółka dla zwierząt domowych, żyto,
35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, w tym w szczególności: audyt, badania marketingowe, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, fakturowanie, fotokopiowanie, usługi import-eksport, udzielanie informacji handlowej, informacje o działalności gospodarczej, koszty, opinie,
organizacja i prowadzenie skupu zbóż, ziaren i roślin uprawnych,
doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, pośredniczenie w kontraktacji skupu zbóż, ziaren i roślin uprawnych,
pośredniczenie w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz
osób trzecich, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prognozy ekonomiczne,
przygotowywanie listy płac, public relations, rachunkowość, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe, reklamy prasowe, reklamy radiowe, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, analizy
rynku, sortowanie danych w bazach komputerowych, publikowanie
sponsorowanych tekstów, sprzedaż dodatków do pasz nie do celów
leczniczych, sprzedaż karm, sprzedaż koncentratów białkowo-witaminowych, sprzedaż koncentratów paszowych, sprzedaż mieszanek paszowych, sprzedaż pasz, sprzedaż premiksów paszowych dla
zwierząt, sprzedaż preparatów do profilaktyki i zwalczania chorób
metabolicznych zwierząt, sprzedaż spożywczych pasz wzmacniających dla zwierząt, sprzedaż superkoncentratów paszowych, sprzedaż środków higieny udoju, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi agencji importowo-eksportowej, usługi
badania rynku, usługi marketingowe, usługi prowadzenia sprzedaży
pasz i pokarmów dla zwierząt w hurtowniach, usługi prowadzenia
sprzedaży pasz i pokarmów dla zwierząt w sklepach, usługi prowadzenia sprzedaży pasz i pokarmów dla zwierząt za pośrednictwem,
strony internetowej, usługi reklamowe, wyceny handlowe, wystawy
handlowe, wywiad gospodarczy, 42 badania oraz usługi-naukowe
i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi
badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, w tym w szczególności: analizy chemiczne, badania bakteriologiczne, badania chemiczne, badania techniczne, prace
badawczo-rozwojowe, badania biologiczne, usługi chemiczne, doradztwo techniczne, doradztwo technologiczne, doradztwo technologiczne w zakresie produkcji pasz dla zwierząt, doradztwo techno-
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logiczne w zakresie doboru pasz dla zwierząt, doradztwo w zakresie
ochrony środowiska, inżyniera techniczna, kontrola jakości, badania
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, projektowanie opakowań.

(111) 295769
(220) 2016 04 20
(210) 455274
(151) 2017 03 16
(441) 2016 10 24
(732) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, PL.
(540) D
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 substancje chemiczne, produkty chemiczne i surowce
do produkcji kosmetyków, kosmetyków leczniczych i preparatów farmaceutycznych, 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycznych, mleczka do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotony do celów kosmetycznych, żele do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne,
olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do celów perfumeryjnych, olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne,
wody kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
żele pod prysznic, mydła, mydła lecznicze, szampony, odżywki i środki do pielęgnacji włosów, pomady do celów kosmetycznych, środki
do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne do płukania jamy ustnej,
sole do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, produkty
kosmetyczne i preparaty do opalania i po opalaniu oraz do ochrony
przeciwsłonecznej, produkty do makijażu i do demakijażu, kosmetyki upiększające, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów,
produkty do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 5 produkty kosmetyczne do celów leczniczych, oleje lecznicze,
kąpiele lecznicze, preparaty terapeutyczne do kąpieli, błota i borowiny do kąpieli, błota i borowiny do celów leczniczych, sole do kąpieli
mineralnych, preparaty farmaceutyczne, lotony do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, chusteczki nasączone płynami farmaceutycznymi, 44 usługi kosmetyczne
i w zakresie pielęgnacji urody, w tym usługi kosmetyczek, salonów
piękności i ośrodków SPA, usługi gabinetów odnowy biologicznej,
usługi fryzjerskie, manicure, pedicure, masaż, usługi solariów, usługi
sauny, usługi w zakresie dermatologii estetycznej i leczniczej, usługi
z zakresu medycyny estetycznej, aromaterapia, fizjoterapia, informacja i doradztwo dotyczące pielęgnacji urody i stosowania produktów
kosmetycznych, doradztwo dotyczące wizażu.
(111) 295770
(220) 2016 04 21
(210) 455295
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) UNIBAIL-RODAMCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) THE Designer GALLERY GALERIA MOKOTÓW
(540)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11
(510), (511) 16 Papier, karton, tektura, jednorazowe produkty papierowe, torebki, torby oraz artykuły do pakowania i przechowywania
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, druki, materiały introligatorskie, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, odbitki fotograficzne, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe
z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nieujęte w innych klasach, publikacje, czasopisma, katalogi,
broszury, ulotki, artykuły papiernicze, notatniki, notesy, kalendarze,
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torby, opakowania z papieru, tektury, mapy, przewodniki turystyczne, foldery, artykuły biurowe, spinacze, teczki, skoroszyty, wizytówki,
długopisy, ołówki, pióra, 35 Zgromadzenie na rzecz osób trzecich
następujących towarów: produkty chemiczne, kleje, farby, pokosty,
barwniki, zaprawy, folie i formy dla malarzy, dekoratorów, drukarzy
i artystów, środki wybielające, środki do prania, czyszczenia, mydła,
artykuły perfumeryjne, kosmetyki, materiały oświetleniowe, świece,
produkty g5 farmaceutyczne, środki sanitarne, substancje dietetyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki odkażające, materiały budowlane, narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie
ręczny, wyroby nożownicze, widelce i łyżki, broń biała, 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,
urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji,
zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, sztuczne ognie, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, wyroby jubilerskie,
kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, instrumenty muzyczne, papier, karton i wyroby z tych materiałów
druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje
do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, materiały
szkoleniowe i instruktażowe. materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce drukarskie, skóra i imitacje
skóry, wyroby ze skóry i imitacji skóry, walizy i torby podróżne, parasolki, parasole i laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, materiały
budowlane, meble, lustra, ramki obrazów wyroby z drewna, korka,
trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw
sztucznych, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz
pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle, sprzęt do czyszczenia, wyroby
szklane, porcelanowe i. ceramiczne, torby, torebki, tekstylia i wyroby
włókiennicze, narzuty na łóżka, obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, dywany, chodniki i inne towary do pokrywania podłóg, gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, mięso,
ryby, drób, dziczyzna, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane
owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 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, produkty rolne, ogrodnicze, leśne, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód,
napoje alkoholowe napoje bezalkoholowe, wyroby tytoniowe, przybory dla palaczy pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie
i kupowanie, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w dużym
sklepie wielobranżowym, galerii handlowej i supermarkecie, wynajem nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, wynajem
powierzchni usługowej wynajmowanie kopiarek, dobór personelu za pomocą testów, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi
badania rynku, w tym w celach handlowych, promocja inwestycji
w zakresie nieruchomości, w tym centrów handlowych, usługowych,
hotelowych-rozrywkowych, administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, reklama, usługi marketingowe, Udostępnianie powierzchni reklamowej, usługi w zakresie zamówień na rzecz
osób trzecich, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe zarządzanie i administracja nieruchomościami w celach handlowych dla osób trzecich,
doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia handlu i działalności
gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą i administrowanie nieruchomościami, marketing, organizacja i przeprowadzenie
promocji sprzedaży oraz doradztwo w tym zakresie, informacja handlowa i doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, informacja
handlowa i doradztwo w zakresie reklamy: organizowanie wystaw
i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych w celach
handlowych i reklamowych, organizowanie pokazów mody, dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych, wynajmowanie
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powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, organizacja pokazów towarów i usług,
36 ubezpieczenia, działalność finansowa, majątek nieruchomy, zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa, najem oraz wszelkie usługi
finansowe w zakresie wynajmu majątku nieruchomego, zbieranie
czynszu, wynajem powierzchni, pośrednictwo w sprawach majątku
nieruchomego, usługi wyceny nieruchomości, usługi pośrednictwa
w sprawach związanych z nieruchomościami, prowadzenie agencji
pośrednictwa w zakresie nieruchomości i ich wynajmu, prowadzenie biur i nieruchomości, analizy finansowe, doradztwo w sprawach
finansowych, operacje i usługi finansowe, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, administrowanie i zarządzanie kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, usługi
finansowania kupna na raty, pośrednictwo w najmie i handlu nieruchomościami, prowadzenie zbiórek na cele dobroczynne, usługi
wyceny finansowej, prowadzenie rozliczeń finansowych transakcji
w tym związanych z najmem, kupnem lub sprzedażą nieruchomości, sponsorowanie finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, badania rynku nieruchomości, usługi dotyczące windykacji, 37 Usługi
budowlane, naprawy nieruchomości, usługi instalacyjne dotyczące
nieruchomości, montaż i naprawy budynków i budowli, naprawa
i czyszczenie pojazdów w stacjach obsługi, informacja budowlana,
sprzątanie budynków usługi punktów pralniczych, instalowanie,
konserwacja i naprawy komputerów, 37 konstruowanie pawilonów
handlowych i sklepów, budowa i naprawy obiektów magazynowych,
instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, montaż rusztowań, mycie
okien, instalowanie i naprawy instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, naprawa i wymiana opon samochodowych, instalowanie i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń łączności w tym telefonów,
39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, wynajmowanie garaży wynajmowanie miejsc parkingowych,
wynajmowanie magazynów, transport towarów do nabywcy, pakowanie towarów, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, oraz organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych, organizowanie i obsługa loterii, konkursów, zawodów sportowych, usługi klubów fitness, klubów
gier komputerowych, kręgielni, sal kinowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
tymczasowe zakwaterowanie, restauracje, usługi biur podróży.

(111) 295771
(220) 2016 04 22
(210) 455351
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów, PL.
(540) in’detox-yo’active technology
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki do włosów, preparaty
do kręcenia włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty
do prostowania włosów, szampony, suche szampony, szampony
dla zwierząt domowych, farby do włosów, kosmetyki upiększające,
szminki, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, ołówki
[kredki] kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne,
kremy wybielające do skóry, toniki kosmetyczne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, środki do czyszczenia zębów,
żele do wybielania zębów, mydła, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, perfumy, środki perfumeryjne, piżmo [perfumeria], olejki
eteryczne, esencje eteryczne, woda kolońska, środki do czyszczenia zębów, antyperspiranty [środki przeciwpotne], balsamy inne niż
do celów medycznych, barwniki (środki chemiczne do ożywiania kolorów) do użytku domowego [pranie], bazy do perfum kwiatowych,
saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust, farby do brody,
ołówki do brwi, pasty do butów, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania
makijażu, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty
do demakijażu, preparaty do depilacji, wosk do depilacji, detergenty
inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów
medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła, drewno zapachowe, preparaty do usuwania farby, mydło do golenia, preparaty
do golenia, kadzidełka, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne
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do odchudzania, krochmal [apretura], krochmal do celów pralniczych, lakiery do paznokci, środki do usuwania lakierów, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby
do paznokci, sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, lotony do celów
kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, odświeżacze do ust
w aerozolu, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, olejki
do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, ozdobne
kalkomanie do celów kosmetycznych, płyny po goleniu, potpourri
[mieszanki zapachowe], preparaty do prania, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty do czyszczenia protez zębowych, pumeks, talk kosmetyczny,
tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych,
wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda utleniona do celów kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze] do celów
kosmetycznych, żele do masażu inne niż do celów medycznych.

(111) 295772
(220) 2016 04 22
(151) 2016 11 02
(441) 2016 07 18
(732) 4C SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) C4 4-CONTENT.COM
(540)

(210) 455359

3209

badań w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie badań
w dziedzinie usług medialnych-prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie
usług medialnych, usługi kawiarenki internetowej w zakresie wynajmowania czasu dostępu do sieci komputerów, usługi dostarczania
dostępu do serwerów internetowych, prowadzenie serwerów i portali Internetowych, doradztwo w projektowaniu stron internetowych,
doradztwo w sprawach komputerów, doradztwo w zakresie sprzętu
komputerowego, doradztwo związane z odzyskiwaniem danych
komputerowych, doradztwo związane z aktualizacją oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z konserwacją oprogramowania komputerowego, 45 doradztwo w zakresie własności
intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, administracja i zarządzanie prawami do transmisji imprez
sportowych, udzielanie licencji na prowadzenie transmisji z imprez
sportowych, udzielanie licencji na kopiowanie nadawanych programów telewizyjnych, udzielanie licencji na kopiowanie nadawanych
programów telewizyjnych w postaci transmisji z imprez sportowych,
pośrednictwo w uzyskiwaniu licencji na prowadzenie transmisji z imprez sportowych i rozrywkowych.

(111) 295773
(220) 2016 04 22
(210) 455363
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) PAWEŁCZYK SEBASTIAN PR MANAGEMENT, Wojkowice, PL.
(540) RETROCEGŁA.PL
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 19 cegły, płytki z cegieł, kleje, grunty, fugi, impregnaty,
farby, wyroby z kamieni naturalnych.
Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 27.07.01, 27.07.11, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie public relations, badania
w zakresie public relations, usługi badania opinii publicznej, badania
rynku mediów i reklamy, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi w zakresie public relations, usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu,
mediach drukowanych i elektronicznych (Internet), wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji
pokazów i wystaw, udzielanie informacji w sprawach działalności
gospodarczej, podatków (rachunkowość, księgowość), pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz
dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi menedżerskie dla sportowców, 38 usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, 41 produkcja filmów, spektakli, przedstawień, programów telewizyjnych,
graficznych elementów filmowych, filmów audio i video, produkcja
efektów specjalnych do filmów, telewizji i radia, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, audiowizualnych, video,
produkcja nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu,
produkcja filmów na płytach DVD i CD-ROM, adaptacja i montaż filmów, nagrań video, programów telewizyjnych i radiowych, obsługa
studia filmowego, prezentacja filmów i nagrań wideo, organizowanie zajęć sportowych, zawodów i imprez sportowych, organizacja
i przygotowanie imprez sportowych i konkursów sportowych, prowadzenie szkoleń z dziedziny sportu, organizacja i prowadzenie treningu dla zawodników dyscyplin sportowych, usługi trenerskie, wynajmowanie obiektów sportowych, stadionów, kortów tenisowych,
wypożyczanie sprzętu sportowego, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, produkcja imprez sportowych, usługi w zakresie
informacji i edukacji sportowej, szkolenia z zakresu public relations,
42 projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, doradztwo związane z oprogramowaniem do systemów komunikacyjnych, badania projektowe związane
z oprogramowaniem, opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego
zawarte w tej klasie, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie

(111) 295774
(220) 2016 04 25
(210) 455446
(151) 2017 02 13
(441) 2016 10 24
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI, Eskisehir, TR.
(540) ETi BITEZ
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, różowy, czerwony,
ciemnoczerwony, jasnobrązowy, brązowy, żółty, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 08.01.13, 01.15.05, 26.01.01, 11.03.18
(510), (511) 30 herbatniki, wyroby czekoladowe, ciasta, krakersy, wafle, ciastka, tarty, desery, mianowicie desery w postaci wyrobów piekarniczych, desery na bazie mąki i czekolady, musy deserowe, desery
lodowe, lody, lody jadalne.
(111) 295775
(220) 2016 04 25
(210) 455461
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) NEWBERG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Kraków, PL.
(540) GALINVEST
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(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 07.01.08
(510), (511) 36 usługi w zakresie: administrowanie nieruchomościami, wynajem nieruchomości, wycena nieruchomości, dzierżawa
nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
rozrachunkowość finansowa, analizy finansowe, informacje finansowe, doradztwo finansowe, inwestycje kapitałowe, usługi finansowe i konsultingowe, gwarancje finansowe, 37 usługi w zakresie:
budownictwo, budowanie nieruchomości, remont nieruchomości,
konserwacja nieruchomości, budowa nieruchomości mieszkalnych,
budowa nieruchomości przemysłowych, budowa nieruchomości
komercyjnych, 42 usługi w zakresie: analizy systemów komputerowych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla
osób trzecich, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu
komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, elektroniczna konwersja danych lub programów, aktualizacja oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie
projektów technicznych.
(111) 295776
(220) 2016 04 25
(210) 455463
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) NEWBERG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Kraków, PL.
(540) NEWBERG INVESTMENTS SP. Z O.O. S.K.A.
(540)

(111) 295777
(220) 2016 04 25
(210) 455469
(151) 2017 03 27
(441) 2016 12 05
(732) MICHALAK BEATA OŚRODEK REHABILITACYJNOWYPOCZYNKOWY NEPTUN, Jantar, PL.
(540) NEPTUN
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski, złoty
(531) 14.09.10, 24.09.02, 24.09.09, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 41 organizacja i prowadzenie koncertów, obozów sportowych, 43 ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, domy turystyczne,
pensjonaty, wynajmowanie sal na posiedzenia, usługi rehabilitacyjne.
(111) 295778
(220) 2016 05 23
(210) 455563
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) KOPICZKO MARCIN MR.CHICKEN, Ostrołęka, PL.
(540) MR. CHICKEN
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, żółty, czarny, szary
(531) 03.07.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, bary szybkiej obsługi [snack-bary], usługi świadczone przez
bary bistro, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem w zakresie cateringu, restauracje oferujące
dania na wynos, kafeterie [bufety].
(111) 295779
(220) 2016 04 26
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) WALENDOWSKI MICHAŁ, Pleszew, PL.
(540) ”ELEKTRONICZNA ZAWLECZKA”
(540)

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04, 24.15.03
(510), (511) 36 usługi w zakresie: administrowanie nieruchomościami, wynajem nieruchomości, wycena nieruchomości, dzierżawa
nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
rozrachunkowość finansowa, analizy finansowe, informacje finansowe, doradztwo finansowe, inwestycje kapitałowe, usługi finansowe i konsultingowe, gwarancje finansowe, 37 usługi w zakresie:
budownictwo, budowanie nieruchomości, remont nieruchomości,
konserwacja nieruchomości, budowa nieruchomości mieszkalnych,
budowa nieruchomości przemysłowych, budowa nieruchomości
komercyjnych, 42 usługi w zakresie: analizy systemów komputerowych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla
osób trzecich, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu
komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, elektroniczna konwersja danych lub programów, aktualizacja oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie
projektów technicznych.
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(210) 455569

Kolor znaku: czarny, czerwony, jasnoszary, ciemnoszary
(531) 25.07.02, 25.07.03, 02.09.15, 26.01.14, 27.05.01, 27.05.05,
24.17.01, 24.17.25, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne, pomiarowe,
kontrolne i sterujące, 11 kotły grzewcze, urządzenia zasilające do kotłów grzewczych, instalacje do ogrzewania.
(111) 295780
(220) 2016 04 26
(210) 455606
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) GROSIAK MAGDALENA, PEŁSZYK MAŁGORZATA F-I-N-D
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) FIND & DESIGN
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(540)

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż mebli do: wnętrz mieszkań, domów, biur,
kuchni, ogrodów, sprzedaż: oświetlenia, osprzętu elektrycznego
i elektronicznego, tkanin i skór dekoracyjnych i obiciowych, dywanów, pościeli, obrazów, dzieł sztuki, rzeźb, artykułów dekoracyjnych,
akcesoriów łazienkowych, ceramiki łazienkowej, luster, szkła, ceramiki, porcelany użytkowej, wyrobów ze szkła, drewna, kamienia,
tworzyw sztucznych i ekologicznych, glazury, terakoty, materiałów
na podłogi, blatów kuchennych, akcesoriów zapachowo-perfumeryjnych, sprzętu AGD, prowadzenie usług reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
37 usługi budowlane, usługi związane z naprawami budowlanymi przywracającymi obiekt do stanu używalności po jego zużyciu,
uszkodzeniu, pogorszeniu się jakości lub częściowym uszkodzeniu
(restauracja istniejących budynków lub innych uszkodzonych obiektów, które mają być przywrócone do stanu pierwotnego), usługi
związane z naprawami w zakresie umeblowania, stolarstwa meblowego, tapicerstwa, skór, elektryczności, usługi związane z instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania,
odgromową, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji, budownictwo, doradztwo budowlane, informacja budowlana, informacja o naprawach, instalowanie drzwi i okien, izolowanie budynków,
lakierowanie, malowanie, murowanie, nadzór budowlany, rozbiórka
budynków, tynkowanie, zabezpieczanie przed wilgocią w budownictwie, remonty, remonty budynków, remonty wnętrz, 42 usługi
techniczne oraz ich projektowanie, architektura, usługi architektoniczne, architektura wnętrz, projektowanie wnętrz, usługi artystów
grafików, badania techniczne, projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, inżynieria techniczna, kalibrowanie, cechowanie jako pomiary, kontrola jakości, testowanie materiałów, usługi
projektantów mody, projektowanie opakowań, opracowywanie
projektów technicznych, planowanie urbanistyczne, pomiary geodezyjne, wzornictwo przemysłowe, stylizacja w zakresie wzornictwa
przemysłowego, usługi związane z projektowaniem graficznym jako
sztuka, usługi dotyczące szeroko pojętego designu, a w szczególności projektowanie mebli oraz elementów wyposażenia wnętrz, projektowanie tarasów i balkonów, projekty oraz wykonanie dekoracji
okiennych, aranżacja pomieszczeń, 44 usługi związane z ogrodnictwem, układanie kompozycji kwiatowych, architektura krajobrazu,
projektowanie krajobrazów, projektowanie ogrodów, ogrodnictwo,
ogrodnictwo krajobrazowe, pielęgnacja trawników, dekoracje kompozycjami kwiatowymi, dekoracje materiałem roślinnym.
(111) 295781
(220) 2016 05 02
(210) 455888
(151) 2016 09 22
(441) 2016 06 06
(732) TECHNIKA ZAMOCOWAŃ AMEX KROT DARIUSZ KROT
MAREK SPÓŁKA JAWNA, Kędzierzyn-Koźle, PL.
(540) amex starfix
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe elementy złączne, kotwy, kołki, łączniki,
złączki, haczyki, tuleje, śruby, nakrętki, podkładki, nakładki, wkręty,
nity i nitonakrętki, pręty gwintowane, zawleczki, zaciski, zapinki,
gwoździe i wyroby z drutu, łańcuchy i liny metalowe, sprężyny, pier-
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ścienie, opaski zaciskowe, połączenia kołnierzowe, 20 niemetalowe
elementy złączne, kołki do ścian niemetalowe, nakrętki niemetalowe, trzpienie niemetalowe, zaciski niemetalowe do kabli.

(111) 295782
(220) 2016 05 05
(210) 455985
(151) 2017 03 15
(441) 2016 08 29
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE KAWIKS KAROL CHACHULSKI I WINCENTY
CHACHULSKI SPÓŁKA JAWNA, Patoki, PL.
(540) WĘDLINIARNIA
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
(111) 295783
(220) 2016 05 06
(210) 456037
(151) 2016 12 29
(441) 2016 07 18
(732) KACZKOWSKI MAREK, Wołomin, PL.
(540) EduMagica
(510), (511) 41 edukacja, obsługa sal kinowych, organizowanie spektakli, rozrywka, użytkowanie sal kinowych, wypożyczanie filmów kinowych.
(111) 295784
(220) 2016 05 09
(210) 456118
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) Citigroup Inc., a Delaware corporation, Nowy Jork, US.
(540) PROGRESS STARTS HERE
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, usługi
pieniężne, majątek nieruchomy, usługi finansowe, mianowicie finansowanie i udzielanie pożyczek handlowych i konsumpcyjnych,
usługi bankowe, usługi bankowości elektronicznej, usługi zarządzania inwestycjami, planowania i doradztwa inwestycyjnego, usługi
w zakresie bankowości inwestycyjnej, usługi w zakresie konsultacji
i zapytań kredytowych, sponsorowanie finansowe wydarzeń sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, rekrutacyjnych
i mających na celu tworzenie sieci kontaktów (networking).
(111) 295785
(220) 2016 05 09
(210) 456119
(151) 2017 02 09
(441) 2016 08 29
(732) ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) LIMITED, Parow, ZA.
(540) STEP UP SYSTEM
(510), (511) 3 mydła, produkty perfumeryjne, olejki esencjonalne,
kosmetyki.
(111) 295786
(220) 2016 05 08
(210) 456135
(151) 2016 11 15
(441) 2016 07 18
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SKIBA SPÓŁKA AKCYJNA, Chojnice, PL.
(540) Rubinowa
(510), (511) 29 szynka wieprzowa.
(111) 295787
(220) 2016 05 10
(210) 456166
(151) 2017 02 09
(441) 2016 08 29
(732) STANKIEWICZ SEBASTIAN EL-PAKO, Żanęcin, PL.
(540) EL PAKO
(510), (511) 6 opakowania blaszane, opakowania metalowe, gotowe
pudełka metalowe, 16 materiały opakowaniowe z papieru lub kartonu, opakowania do butelek z kartonu lub papieru, opakowanie kartonowe, opakowania na żywność, opakowania z tworzyw sztucznych,
torby papierowe, torby na prezenty, torby z tworzyw sztucznych
do pakowania, torby na zakupy z tworzywa sztucznego, 21 butelki,
butelki ze szkła, butelki z plastiku, butelki na wodę, butelki izolowane, butelki termiczne, termosy, butelki dla podróżnych.
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(111) 295788
(220) 2016 05 11
(210) 456181
(151) 2017 03 01
(441) 2016 11 07
(732) ERECRUITMENT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) eRecruiter
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, ciemnogranatowy
(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.06, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski)
z nagraniami, urządzenia i instrumenty elektryczne oraz elektroniczne do komunikacji oraz telekomunikacji, urządzenia i instrumenty
do przesyłania, zachowywania i odbierania danych i informacji, serwery i urządzenia informatyczne, oprogramowanie komputerowe, w tym
oprogramowanie komputerowe wspomagające prowadzenie działalności informatycznej, telekomunikacyjnej, urządzenia do przechowywania i przetwarzania danych, komputery i systemy komputerowe,
urządzenia elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo i przesyłanie danych, elektroniczne urządzenia kryptograficzne, 35 usługi
w zakresie: analizy rynkowe, badania marketingowe, badania opinii
publicznej, badania rynku, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych, edytorskie
usługi w dziedzinie reklamy, informacja o działalności gospodarczej,
kreowanie wizerunku firm, usług, towarów, opinie (sondaże), organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing
(doradztwo handlowe), pośrednictwo pracy, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych, w tym za pośrednictwem portalu internetowego, systematyzacja komputerowych baz danych, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, opracowania i organizowania programów promocyjnych, wyszukiwania informacji dla osób trzecich, 38 usługi w zakresie: obsługi klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, udostępniania
informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet, usługi w zakresie
dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym
w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania
dostępu do baz danych, usługi w zakresie udostępniania internetowych kont, usługi w zakresie obustronnej [transmisji danych, usługi
dostępu do portali internetowych, usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi przesyłanie telekopii,
przydzielanie dostępu do baz danych, udostępnianie internetowego,
42 usługi w zakresie: projektowania i rozwoju sprzętu i oprogramowania komputerowego, aktualizacji oprogramowania komputerowego,
aktualizacji stron internetowych, zarządzana użytkownikami i prawami w komputerowych sieciach danych, doradztwa w zakresie sprzętu
i oprogramowania komputerowego, projektowania i tworzenia stron
internetowych, instalacji i konserwacji oprogramowania komputerowego, konfiguracji sieci komputerowych przez oprogramowanie komputerowe, konwersji danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
administrowania serwerami, odzyskiwania danych komputerowych,
udostępniania lub wynajmu elektronicznych miejsc pamięci w internecie (przestrzeni sieciowych), elektroniczny serwis informacji typu
on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych, usługi
tworzenia i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich.
(111) 295789
(220) 2016 05 12
(210) 456231
(151) 2017 03 02
(441) 2016 09 12
(732) UNILAB LP, Rockville, US.
(540) Complex Cellta-18
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów
i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania,
produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, antyperspiranty, dezodoranty
w kulce, pianki do stylizacji włosów, preparaty do higieny intymnej lub

Nr 9/2017

preparaty do celów dezodoryzujących, olejki eteryczne, detergenty
do użytku sanitarnego inne niż do celów medycznych, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe,
zioła lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakteriobójcze i preparaty
bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, produkty
biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty
biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały
dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone
dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych,
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze,
leki wzmacniające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym,
materiały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne, aerozole chłodzące do celów medycznych, preparaty bakteryjne do celów
medycznych, balsamy do użytku medycznego, biologiczne kultury
tkankowe do celów medycznych, bransolety do celów medycznych,
chusteczki do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów
medycznych, gąbka do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry do celów medycznych, plastry, okłady, 10 rozpylacze do aerozoli
do celów medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych,
aplikatory pigułek, aplikatory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory
do preparatów antyseptycznych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, ręczne spraye
do celów medycznych, spraye [aerozole] do celów medycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne, bandaże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki do butelek dla
niemowląt, zamknięcia do butelek dla niemowląt, gorsety do celów
leczniczych, gryzaki dla ząbkujących dzieci, igły do celów medycznych, inkubatory dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory
do celów medycznych, irygatory do wstrzykiwań, butelki do karmienia, kompresory stosowane w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki
do leków, pojemniki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski
gipsowe, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski,
bandaże przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, przyborniki
na instrumenty medyczne, rozpylacze do celów leczniczych, smoczki, smoczki do butelek do karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki
do celów medycznych, strzykawki do cewki moczowej, strzykawki
do użytku medycznego, strzykawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki
do czyszczenia języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała,
środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne kompresy
stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych, zamknięcia
do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały do zszywania,
kremy nie do celów leczniczych o statusie wyrobu medycznego, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, okłady do podtrzymywania
ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń.

(111) 295790
(220) 2016 05 12
(210) 456237
(151) 2017 03 16
(441) 2016 08 29
(732) JAKUBIEC SEBASTIAN MATEUSZ, Kraków, PL.
(540) Legeum
(510), (511) 45 doradztwo prawne, doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, usługi doradcze związane z prawami
konsumenta [doradztwo prawne], usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, doradztwo związane z ochroną
praw autorskich, doradztwo związane z ochroną znaków towarowych, doradztwo związane z zarządzaniem własnością intelektualną
i prawami autorskimi, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo procesowe, usługi informacji prawnej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych,
usługi informacyjne w zakresie praw konsumenta, dostarczanie informacji prawnych, usługi doradcze związane z prawami autorskimi,
usługi doradcze w zakresie prawa, usługi prawne pro bono, usługi
w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne],
usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi wsparcia prawnego,
monitorowanie znaków towarowych [usługi prawne].
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(111) 295791
(220) 2016 05 12
(210) 456281
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) smuke
(510), (511) 8 przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne i sztućce, wyroby nożownicze, widelce i łyżki, 9 przyrządy
do pomiaru czasu (z wyłączeniem zegarów i zegarków), radia wyposażone w zegar, stacje pogodowe, urządzenia audiowizualne i fotograficzne, budziki z radiem, ramki cyfrowe do zdjęć, 11 oświetlenie
i urządzenia do oświetlania, lampy i lampki oświetleniowe, abażury
i klosze do lamp, lampki elektryczne na choinkę, lampiony, 14 metale
szlachetnie i ich stopy, dzieła sztuki z metali szlachetnych lub pokryte nimi, biżuteria i wyroby jubilerskie, przyrządy zegarmistrzowskie
i chronometryczne, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, ozdoby
wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub
kamieniami i ich imitacjami, posągi i figurki wykonane z lub pokryte
szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami,, 20 meble, lustra i lusterka, ramy, ramki do obrazków i zdjęć,
ramki i ramy do obrazów, opakowania drewniane do butelek, popiersia z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, posążki z drewna,
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, szyldy z drewna lub tworzyw
sztucznych, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] z drewna lub tworzyw sztucznych: zasłony bambusowe, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub
tworzyw sztucznych, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje
wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw
sztucznych, zawarte w tej klasie, kosze niemetalowe, koszyki, pościel
z wyjątkiem bielizny pościelowej, materace, poduszki, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, pojemniki i spinacze i uchwyty
do nich, niemetalowe, pudła i pudełka do przechowywania, dekoracje wiszące [ozdoby], drewniane pudła i pudełka do przechowywania,
niemetalowe wieszaki do odzieży, ozdoby na przyjęcia z tworzyw
sztucznych i drewna, ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, plecionki ze słomy z wyjątkiem mat, podgłówki, wałki i poduszki, pojemniki niemetalowe, pokrowce na odzież, szkatułki, wyroby
artystyczne z drewna, korka, trzciny, ratanu, wikliny, rogu, kości, kości
słoniowej, muszli, bursztynu, macicy perłowej, pianki morskiej i surogatów tych materiałów: wyroby wikliniarskie i koszykarskie, zamknięcia do pojemników niemetalowe, zasłony, 21 przybory kuchenne lub
gospodarstwa domowego oraz pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle
(z wyjątkiem pędzli dla malarzy), sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, wyroby szklane, porcelana i wyroby ceramiczne nie zawarte
w innych klasach, świeczniki, kosze na śmieci, przybory kosmetyczne
i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła
sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło,
zawarte w tej klasie, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, 24 tekstylia
i wyroby tekstylne, nie zawarte w innych klasach, narzuty na łóżka i obrusy, bielizna pościelowa i koce, bielizna stołowa i kuchenne artykuły
tekstylne, pokrowce i narzuty na meble, tkaniny, tekstylne artykuły kąpielowe, wyroby tekstylne do wieszania na ścianach, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, zasłony, poszewki dekoracyjne,
poduszki i kołdry z wypełnieniem syntetycznym jak i naturalnym, koce
piknikowe, 27 dywany, chodniki, kobierce, dywaniki, maty i wykładziny, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, obicia ścienne
(nie z materiałów tekstylnych), pokrycia ścian i sufitów.
(111) 295792
(220) 2016 05 13
(210) 456369
(151) 2017 03 06
(441) 2016 07 04
(732) TOPMEDYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) + TOP MEDYK CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-LECZNICZE
(540)

Kolor znaku: niebieski, różowy, zielony, czerwony, biały,
ciemnozielony, czarny
(531) 24.13.01, 24.13.24, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 44 opieka medyczna, ośrodki zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi terapeutyczne, fizykoterapia, porady w zakresie farmakologii.

(111) 295793
(220) 2016 05 16
(210) 456400
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) V
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 18 wyroby ze skóry i materiałów imitujących skórę: torby,
torebki, portfele, portmonetki, paski, teczki, parasolki, 25 ubrania, galanteria odzieżowa, buty, okrycia głowy, koszule, garnitury, spodnie,
okrycia wierzchnie-odzież, 35 reklama, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach: ubrań, galanterii odzieżowej, butów,
okryć głowy, koszul, garniturów, spodni, okryć wierzchnich-odzież,
wyrobów ze skóry i materiałów imitujących skórę: toreb, torebek,
portfeli, portmonetek, pasków, teczek, parasolek.
(111) 295794
(220) 2016 06 20
(210) 456431
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 24
(732) SERWIS HANDLOWO USŁUGOWY ELEKTROTEAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bełchatów, PL.
(540) ELEKTROTEAM PREFABRYKACJA ROZDZIELNIC
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.05, 26.13.25
(510), (511) 9 instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, druty-przewody elektryczne, druty ze stopów metali-bezpieczniki topikowe kable elektryczne, przewody elektryczne, cewki elektryczne styki elektryczne,
tablice rozdzielcze-elektryczność tablice sterownicze-elektryczność,
urządzenia do pomiarów precyzyjnych, wtyczki, złącza elektryczne,
gniazdka i inne kontakty-złącza elektryczne, elektryczne urządzenia
pomiarowe, puszki przełącznikowe-elektryczność, 35 specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie
w zakresie zamówień w handlu, pokazy towarów, 37 instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych instalacja, konserwacja i naprawa
maszyn, 39 dystrybucja energii, dystrybucja prądu elektrycznego,
dystrybucja energii, 42 badania techniczne, doradztwo w zakresie
planowania zużycia energii, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, wzornictwo przemysowe, usługi doradcze w dziedzinie
technologii, projekty techniczne-opracowanie.
(111) 295795
(220) 2016 05 16
(210) 456483
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) OBSZAŃSKA ALINA CENTRUM MEDYCZNE ZDROWIE, Lubin, PL.
(540) Pan Szkiełko
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 01.15.24, 16.03.17, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki
odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy,
anestetyki (środki znieczulające), antybiotyki, środki bakteriobójcze,
preparaty biologiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne
do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, detergenty do celów
medycznych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, preparaty enzymatyczne
do celów medycznych, enzymy do celów farmaceutycznych, enzymy
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, sole do kąpieli do celów leczniczych, kompresy, leki dla ludzi, leki pomocnicze
[wspierające], lotony do celów farmaceutycznych, maści do celów
farmaceutycznych, mazidła, nalewki do celów leczniczych, napary
[nalewki] do celów leczniczych, napoje lecznicze, płyny do przemywania oczu, przepaski na oczy do celów medycznych, okłady, oleje
lecznicze, materiały opatrunkowe, chusteczki nasączane płynami
farmaceutycznymi, przeciwbólowe środki, preparaty do czyszczenia szkieł kontaktowych, roztwory do szkieł kontaktowych, wywary
do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, 9 etui na okulary, okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary przeciwoślepieniowe,
okulary przeciwsłoneczne, okulary [optyka], oprawki do okularów,
zestawy soczewek [wzierniki, okulary], soczewki korekcyjne [optyka],
soczewki optyczne, szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła optyczne, szkło optyczne, urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia pomiarowe, urządzenia zawierające wizjery optyczne,
10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii .

(111) 295796
(220) 2016 05 16
(210) 456503
(151) 2017 02 10
(441) 2016 06 20
(732) ZU&JW TRADEMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin, PL.
(540) C Chemat
(540)

Kolor znaku: zielony, żółty, czarny
(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 preparaty enzymatyczne do celów przemysłowych, enzymy dla przemysłu spożywczego, enzymy do celów chemicznych,
enzymy do celów przemysłowych, 4 alkohol jako paliwo, 42 analizy
chemiczne, badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania
chemiczne, badania techniczne, prace badawczo-rozwojowe, usługi
chemiczne, doradztwo budowlane, inżynieria techniczna, kontrola
jakości, ochrona środowiska naturalnego, projektowanie budynków,
projekty techniczne, przemysłowe wzornictwo.
(111) 295797
(220) 2016 05 17
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) EXPO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) EXPO SYSTEM
(540)
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prospekty, druki, dzienniki, czasopisma, książki, artykuły introligatorskie, fotografie, papeterie, wydruki wielkoformatowe, 35 reklama,
świadczenie usług reklamowych poprzez działalność wystawienniczą
i promocyjną, opracowywanie scenariuszy i prowadzenie kampanii
promocyjno-reklamowych, produkcja filmów, wideo-kaset i przeźroczy reklamowych, usługi marketingowe i consultingowe w zakresie
działalności gospodarczej, organizacja targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, 42 opracowywanie projektów technicznych,
projektowanie dekoracji wnętrz, wzornictwo przemysłowe.

(111) 295798
(220) 2016 05 19
(151) 2017 02 10
(441) 2016 08 16
(732) AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KATOP
(510), (511) 33 napoje alkoholowe bez piwa.

(210) 456660

(111) 295799
(220) 2016 05 19
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) SKWERES TOMASZ, Warszawa, PL.
(540) LIL’ KID
(540)

(210) 456696

(531) 01.01.04, 01.07.06, 01.07.10, 27.05.01
(510), (511) 20 łóżka, łóżka dziecięce, łóżka sypialne, łóżka drewniane, łóżka szpitalne, meble domowe, zagłówki, meble łączone, meble
drewniane, pufy, skrzynie drewniane, szafy, komody, meble sypialne,
meble tapicerowane, meble wypoczynkowe, półki ścienne, meble
dla dzieci, pudełka na zabawki, poduszki, kołdry, śpiwory, kasetki
z drewna, pudełka z drewna, figurki z drewna, tabliczki z drewna, kosze ozdobne z drewna, lustra, kosze dla niemowląt.
(111) 295800
(220) 2016 05 20
(210) 456749
(151) 2017 02 13
(441) 2016 08 01
(732) PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piotrków Trybunalski, PL.
(540) torovit
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, 31 pasze i karmy dla
zwierząt, premiksy dla zwierząt domowych i hodowlanych, dodatki
mineralno-witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt domowych i hodowlanych.
(111) 295801
(220) 2016 05 20
(151) 2017 03 29
(441) 2016 12 19
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) Xylogel
(540)

(210) 456767

(210) 456563

Kolor znaku: czarny, biały, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 litery i znaki graficzne z folii samoprzylepnych, plansze reklamowe na podłożu kartonowym, plakaty, katalogi, foldery,

Kolor znaku: biały, szary, srebrny, fioletowy, jasnofioletowy
(531) 02.09.07, 19.03.01, 27.05.01, 29.01.15

Nr 9/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne; środki sanitarne do celów
medycznych; substancje przystosowane do celów medycznych..

(111) 295802
(220) 2016 05 20
(151) 2017 03 29
(441) 2016 12 19
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) Xylogel
(540)

(210) 456771
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(111) 295805
(220) 2016 05 23
(210) 456821
(151) 2017 01 31
(441) 2016 10 10
(732) SOBREMESA KOSZYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Sobremesa Tapas Bar
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi gastronomiczne
świadczone w restauracjach, barach, barach szybkiej obsługi, barach
sałatkowych, pubach, kawiarniach, kafeteriach, restauracjach typu
fast-food, samoobsługowych i innych punktach gastronomicznych,
catering, wynajmowanie sal na posiedzenia, bale, koncerty, konferencje, pokazy, wystawy, prowadzenie sieci punktów gastronomicznych na zasadzie franczyzy.
(111) 295806
(220) 2016 05 23
(210) 456839
(151) 2017 03 03
(441) 2016 10 24
(732) KUREK PAWEŁ DPK LOMBARD, Elbląg, PL.
(540) DPK
(510), (511) 36 zastaw, pożyczki, kredytowanie pod zastaw, transakcje finansowe.

Kolor znaku: biały, szary, srebrny, niebieski, jasnoniebieski
(531) 02.09.07, 19.03.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych; substancje przystosowane do celów medycznych..
(111) 295803
(220) 2016 05 20
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) Xylogel
(540)

(111) 295807
(220) 2016 05 23
(210) 456868
(151) 2017 02 09
(441) 2016 09 12
(732) IMEX-PIECHOTA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Opole, PL.
(540) ANMAG BŁĘKITNY
(540)

(210) 456778

Kolor znaku: biały, granatowy, niebeiski, szary, srebrny, czarny,
jasnoniebieski, jasnobrązowy, brązowy
(531) 02.09.07, 19.08.05, 27.05.01, 19.03.01, 29.01.15
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne; środki sanitarne do celów
medycznych; substancje przystosowane do celów medycznych .
(111) 295804
(220) 2016 05 23
(210) 456818
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) PMPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra, PL.
(540) intelli PAPER
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.05, 26.11.12
(510), (511) 7 maszyny oraz urządzenia i przyrządy dla przemysłu celulozowo-papierniczego.

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.11.01
(510), (511) 4 brykiety drewniane, brykiety materiałów palnych, brykiety węglowe, drewno opałowe, koks, podpałki, pył węglowy, węgiel kamienny, węgiel frakcjonowany.
(111) 295808
(220) 2016 05 24
(210) 456931
(151) 2017 03 16
(441) 2016 09 12
(732) GAMA DETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Porosły, PL.
(540) ΩMEGA
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne,
stołowe, sodowe, napoje bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, napoje na bazie owoców
i warzyw, sorbety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, preparaty do sporządzania napojów, bezalkoholowe ekstrakty z owoców
i warzyw, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
(111) 295809
(220) 2016 05 25
(210) 456959
(151) 2017 02 07
(441) 2016 09 12
(732) COSTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin, PL.
(540) costes
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.12
(510), (511) 19 arkusze i pasy z tworzyw sztucznych do znakowania
dróg, asfalt, balustrady, baraki, bariery ochronne drogowe niemetalowe, baseny kąpielowe, belki niemetalowe, belki stropowe niemetalowe, beton, betonowe elementy budowlane, bitumiczne powłoki
dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, bitumy, boazeria
niemetalowa, boazerie, bramy niemetalowe, bruki odblaskowe, bu-
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dowlane materiały niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne,
cegły, cement, cement azbestowy, cement do budowy palenisk, cement do budowy pieców hutniczych, cement magnezjowy, dachówka łupkowa, dachówki niemetalowe, deski, deski podłogowe, domy
z prefabrykatów, drewniane forniry, drewniane półfabrykaty tarte,
drewno budowlane, drewno częściowo obrobione, drewno na klepkę bednarską, drewno na profile, drewno obrobione, drzwi harmonijkowe niemetalowe, drzwi niemetalowe, drzwi pancerne niemetalowe, dźwigary niemetalowe, elementy wykończeniowe budowlane
niemetalowe, figurki z kamienia, betonu lub marmuru, futryny
drzwiowe niemetalowe, ganki niemetalowe, geotekstylia, gips, glina
ceglarska, glina ogniotrwała, glina, granit, granulat szklany do znakowania dróg, gretingi niemetalowe, grzędy, gzymsy niemetalowe, kamienie żaroodporne, kamień budowlany, kamień żużlowy, kamień,
kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, karton budowlany, kesony dla budownictwa podwodnego,
kolejowe podkłady niemetalowe, kominowe trzony niemetalowe,
kominy niemetalowe, konstrukcje budowlane niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, korek, kostka
brukowa drewniana, kratownice niemetalowe, kraty niemetalowe,
kreda, krokwie dachowe, kruszywo klinkierowe, kruszywo szamotowe żaroodporne, krzemionka, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, kształtowniki niemetalowe, kurniki niemetalowe, kwarc,
legary kolejowe niemetalowe, listwy niemetalowe, lodowiska, łupek
twardy, łupki dachowe, margiel wapienny, marmur, maszty niemetalowe, maszty niemetalowe dla linii elektroenergetycznych, materiały
budowlane niemetalowe, materiały do budowy i pokryć dróg, materiały do pokryć nawierzchni drogowych, materiały wiążące do naprawy dróg, materiały wiążące do produkcji kamienia, moskitiery niemetalowe, mozaiki dla budownictwa, nadproża niemetalowe,
nasady kominowe niemetalowe, nawierzchnie asfaltowe, nawierzchnie drogowe odblaskowe, nawierzchnie odblaskowe, nawierzchnie
tłuczniowe, niemetalowe bloki drogowe, niemetalowe elementy
konstrukcyjne dla budownictwa, niemetalowe konstrukcje pokryć
dachowych, niemetalowe szalunki do betonu, oblicówki niemetalowe dla budownictwa, obudowy kominków, ogniotrwałe materiały
budowlane, niemetalowe, ogniotrwałe powłoki cementowe, ogrodzenia żeberkowane niemetalowe, okienne szkło, z wyjątkiem stosowanego w pojazdach, okiennice niemetalowe, okładziny drewniane,
okładziny niemetalowe dla budownictwa, okna niemetalowe, okna
skrzynkowe niemetalowe, okna witrażowe, okrycia niemetalowe dla
budownictwa, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, pachołki do cumowania niemetalowe, palisady niemetalowe, papa, parkiety, pawilony targowe, piasek litograficzny, piasek, z wyjątkiem piasku formierskiego, piaskowiec dla budownictwa, platformy podwodne
niemetalowe, płoty, parkany niemetalowe, płytki niemetalowe dla
budownictwa, płytki parkietowe, płytki podłogowe niemetalowe,
płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty budowlane niemetalowe, płyty cementowe, płyty drogowe odblaskowe, płyty niemetalowe, pływackie baseny, pływające pomosty niemetalowe
do cumowania, podkłady kolejowe niemetalowe, podkłady niemetalowe, podłogi niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe, podpory niemetalowe, pokrycia dachowe
niemetalowe zawierające ogniwa fotoelektryczne, pokrycia dachowe niemetalowe, pokrycia dachowe z gontów, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, pokrycia niemetalowe ścian, pokrywy do włazów niemetalowe, pomniki niemetalowe, pomosty pływające
do cumowania niemetalowe, pomosty prefabrykowane niemetalowe, popiersia z kamienia, betonu lub marmuru, porfir, posągi z kamienia, betonu lub marmuru, posążki z kamienia, betonu lub marmuru, powłoki [materiały budowlane], powłoki cementowe
ognioodporne, profile niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe do gzymsów, przedłużacze kominowe niemetalowe, przewody ciśnieniowe niemetalowe, ramy niemetalowe dla cieplarni,
ramy niemetalowe dla szklarni, ramy okienne niemetalowe, rury drenażowe niemetalowe, rury kamionkowe, rury spustowe niemetalowe, rury sztywne, niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe,
rusztowania niemetalowe, rynny dachowe niemetalowe, schody niemetalowe, silosy niemetalowe, sklejka, sklepienia grobów niemetalowe, skrzynki na listy murowane, słupy cementowe, słupy niemetalowe dla linii elektroenergetycznych, słupy niemetalowe, słupy
ogłoszeniowe niemetalowe, słupy telegraficzne niemetalowe, smoła
powęglowa, smoła, stajnie, stopnie schodów niemetalowe, sufity
niemetalowe, szalówki, szalunki niemetalowe do betonu, szklarnie
przenośne niemetalowe, szkło alabastrowe, szkło bezodpryskowe,
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szkło budowlane, szkło izolacyjne, szkło okienne dla budownictwa,
szkło walcowane dla budownictwa, sztuczny kamień, szyny winylowe, ścianki działowe niemetalowe, ścianki palowe niemetalowe,
ścianki szczelne niemetalowe, ścienne okładziny niemetalowe dla
budownictwa, tablice pamiątkowe niemetalowe, tablice sygnalizacyjne nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, tabliczki nagrobkowe niemetalowe, tarcica, taśmy smołowane dla budownictwa,
tektura budowlana, terakota, tłuczeń, trzcina, tynk, uliczne ścieki niemetalowe, urządzenia niemetalowe do parkowania rowerów, urządzenia parkingowe niemetalowe dla rowerów, wapień, wapno, wolnostojące niemetalowe konstrukcje chroniące przed słońcem,
wykładziny niemetalowe dla budownictwa, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, wyroby kamieniarskie, wytwory wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, zaczyn cementowy, zaprawa
azbestowa, zaprawy budowlane, zawory przewodów drenażowych,
niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, zbiorniki murowane, zbrojenia
niemetalowe dla budownictwa, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, znaki niemetalowe, nieświecące, znaki nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, żaluzje niemetalowe i nietekstylne, żaluzje niemetalowe, żużel, żwir, 35 agencje
eksportu-importu, agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje informacji handlowych, analizy kosztów, analizy
rynkowe, analizy rynku, audyt, badania rynku, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, biura pośrednictwa pracy, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych, ekonomiczne prognozy, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, fakturowanie, handlowe wyceny, informacja o działalności
gospodarczej, księgowość, marketing, obsługa administracyjna firm
na zlecenie, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, pośrednictwo pracy, pośrednictwo w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych, pozyskiwanie informacji o działalności
gospodarczej, prognozy ekonomiczne, public relations, rachunkowość, reklama, reklama billboardowa, rekrutacja personalna, rekrutacja personelu, rynkowe badania, sondaże, opinie, specjalistyczne
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wyceny handlowe, wynajem automatycznych dystrybutorów, wynajem bilbordów, wynajem dystrybutorów
automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie maszyn
i urządzeń dla biur, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowych, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, wywiad gospodarczy, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji
na towary i usługi na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu,
37 asfaltowanie, budowa falochronów, budowa i konserwacja rurociągów, budowa i naprawy magazynów, budowa pawilonów i sklepów targowych, budownictwo, budownictwo podwodne, budownictwo portowe, budownictwo przemysłowe, ciesielstwo,
czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów, doradztwo inżynieryjne, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja budowlana, instalacja drzwi i okien, instalacja, konserwacja
i naprawy maszyn, instalowanie drzwi i okien, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa,
instalowanie i naprawy urządzeń do nawadniania, instalowanie oraz
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, izolowanie budynków, kamie-
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niarstwo, lakierowanie, malowanie, malowanie i naprawy znaków,
montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawy instalacji grzewczych, montaż rusztowań, montaż urządzeń kuchennych, murowanie, nadzór budowlany, naprawa pomp,
naprawa zamków, naprawy podwodne, nitowanie, oczyszczanie
dróg, piaskowanie, renowacja powłok cynowych, roboty wydobywcze, rozbiórka budynków, szlifowanie, tapetowanie, tynkowanie,
układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, usługi eksploatacji kamieniołomów, wiercenie studni, wynajem buldożerów, wynajem koparek, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu
do oczyszczania dróg, wynajem żurawi, wypożyczanie maszyn
do czyszczenia, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, zabezpieczanie przed korozją, zabezpieczanie przed wilgocią.

(111) 295810
(220) 2016 05 25
(210) 456998
(151) 2017 03 01
(441) 2016 11 07
(732) M&MR TRADING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) TRANSCOMFORT
(510), (511) 35 usługi agencji importowe-eksportowej, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach, sklepach
i na stronie internetowej wyspecjalizowanej w sprzedaży produktów dla przemysłu budowlanego, górniczego, motoryzacyjnego
i transportu, usługi marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne,
dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów,
organizacja pokazów, targów i wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi badania rynku, 37 usługi
budowlano-montażowe w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego, usługi w zakresie montażu, instalacji, konserwacji,
remontów w branży infrastruktury torowej i taboru szynowego
dotyczące sprężystych elementów nawierzchni torowej do redukcji drgań, dźwięków i prądów błądzących, wibroizolacyjnych mat
i otulin podkładu torowego, konstrukcji przy budowie torowisk, produktów konserwujących szyny, elementów metalowych, gumowych
i metalowo-gumowych oraz w branży węży przemysłowych dotyczące złączek i całej armatury złącznej, łączenia elementów metalowych
i gumowych, łączenia elementów metalowych i gumowych, uzbrojonych i nieuzbrojonych oraz serwis techniczny towarów gumowych,
metalowo-gumowych, systemów profili przyszynowych, nawierzchni torowych i samych szyn, 39 usługi transportowe i spedycyjne, towarowy transport drogowy, morski, powietrzny pojazdami i statkami
uniwersalnymi i specjalistycznymi, składowanie, magazynowanie,
przechowywanie, przeładunek, pakowanie, konfekcjonowanie i dostarczanie towarów, usługi informacyjne i pośrednictwo w zakresie
transportu i spedycji, 42 prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie
nauk technicznych dla osób trzecich, opracowywanie projektów
technicznych, badania techniczne i ekspertyzy inżynieryjne, doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie specjalistycznych
rozwiązań technicznych dla przemysłu motoryzacyjnego, budowlanego i górniczego, testowanie materiałów, kontrola jakości, wzornictwo przemysłowe.
(111) 295811
(220) 2016 05 30
(151) 2017 03 06
(441) 2016 10 24
(732) NEXTDATA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) nextdata
(540)

(210) 457047

Kolor znaku: szary, różowy, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 komputerowe oprogramowanie antywirusowe, komputerowe przełączniki sieciowe, komputery i sprzęt komputerowy,
oprogramowanie sprzętowe, przełączniki danych, przełączniki danych, rejestratory danych, routery do sieci komputerowych, serwery
komunikacyjne [sprzęt komputerowy], sprzęt do przetwarzania danych, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), sprzęt komputerowy, sprzęt komputerowy [hardware],
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sprzęt komputerowy do sieci komputerowych, systemy przetwarzania danych, 37 instalowanie komputerów, instalowanie, konserwowanie i naprawianie komputerów oraz komputerowego sprzętu
peryferyjnego, konserwacja komputerów, konserwacja sprzętu
komputerowego [hardware], naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego do urządzeń przetwarzających dane, naprawa sprzętu
komputerowego, usługi diagnostyczno-konserwacyjne w zakresie
komputerów, usługi doradcze w zakresie instalacji komputerów,
usługi konserwacji komputerów, 42 badania w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, hosting, programowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania sprzętowego, konfiguracja komputerowego oprogramowania
sprzętowego, konfiguracja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, naprawa oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie sprzętu komputerowego, rozwój sprzętu
komputerowego, tworzenie oprogramowania komputerowego,
ulepszanie oprogramowania komputerowego, utrzymanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, wynajem oprogramowania i programów komputerowych, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, wypożyczanie sprzętu komputerowego, wypożyczanie sprzętu komputerowego i komputerowych urządzeń peryferyjnych.

(111) 295812
(220) 2016 05 30
(210) 457129
(151) 2017 03 06
(441) 2016 10 24
(732) NEXTDATA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) NEXTDATA
(510), (511) 9 komputerowe oprogramowanie antywirusowe, komputerowe przełączniki sieciowe, komputery i sprzęt komputerowy,
oprogramowanie sprzętowe, przełączniki danych, przełączniki danych, rejestratory danych, routery do sieci komputerowych, serwery
komunikacyjne [sprzęt komputerowy], sprzęt do przetwarzania danych, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), sprzęt komputerowy, sprzęt komputerowy [hardware],
sprzęt komputerowy do sieci komputerowych, systemy przetwarzania danych, 37 instalowanie komputerów, instalowanie, konserwowanie i naprawianie komputerów oraz komputerowego sprzętu
peryferyjnego, konserwacja komputerów, konserwacja sprzętu
komputerowego [hardware], naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego do urządzeń przetwarzających dane, naprawa sprzętu
komputerowego, usługi diagnostyczno-konserwacyjne w zakresie
komputerów, usługi doradcze w zakresie instalacji komputerów,
usługi konserwacji komputerów, 42 badania w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, hosting, programowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania sprzętowego, konfiguracja komputerowego oprogramowania
sprzętowego konfiguracja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, naprawa oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie sprzętu komputerowego, rozwój sprzętu
komputerowego, tworzenie oprogramowania komputerowego,
ulepszanie oprogramowania komputerowego, utrzymanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, wynajem oprogramowania i programów komputerowych, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, wypożyczanie sprzętu komputerowego, wypożyczanie sprzętu komputerowego i komputerowych urządzeń peryferyjnych .
(111) 295813
(220) 2016 05 30
(210) 457134
(151) 2017 03 06
(441) 2016 10 24
(732) KIMAK PIOTR SPEC-BUD PRZEDSIĘBIORSTWO RENOWACJI
I KONSERWACJI BUDOWLI, Lublin, PL.
(540) SPEC-BUD
(510), (511) 17 izolacje piankowe do użytku w budownictwie, substancje do izolacji przeciwwilgociowych budynków, izolacje z materiału syntetycznego do ochrony termicznej rur, powłoki izolacyjne,
powłoki przemysłowe izolacyjne, powłoki przemysłowe do izolacji
budynków, 37 budowa i naprawy magazynów, budowa pawilonów
i sklepów targowych, budownictwo, budownictwo przemysłowe, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków
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od zewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, dezynfekcja, izolowanie budynków, naprawa budynków, nadzór budowlany, niszczenie
szkodników innych niż w rolnictwie, renowacja i naprawa budynków,
wynajem sprzętu budowlanego, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, zabezpieczanie przed korozją, zabezpieczanie przed wilgocią
w budownictwie.

(111) 295814
(220) 2016 06 02
(210) 457264
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Nie mam pytań
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, programy komputerowe do wykorzystania w relacji
do przekazu fonii poprzez Internet i w sieci globalnej, magnetyczne
lub optyczne nośniki danych, dźwięku i obrazu, czyste i z nagraniami, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, dyski optyczne,
programy gier komputerowych, płyty CD, płyty DVD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, filmy do nagrań
dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia
nadawcze, 16 afisze, broszury, biuletyny informacyjne, czasopisma,
katalogi, prospekty, śpiewniki, publikacje prasowe, rysunki, albumy,
kalendarze, fotografie, reprodukcje graficzne, ulotki, wydruki graficzne, naklejki i nalepki, periodyki, galanteria papiernicza jak koperty,
notatniki, notesy, materiały piśmienne, artykuły biurowe, artykuły
papiernicze, banery, komiksy, plakaty naukowe i plakaty reklamowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, karty muzyczne
z życzeniami, materiały do nauczania, 25 odzież, T-shirty, obuwie,
nakrycia głowy, akcesoria odzieżowe jak chusty, rękawiczki, rękawice narciarskie, mufki, daszki do czapek, antypoślizgowe akcesoria
do obuwia, paski, skarpety, 35 reklama, promocja radiowa przez
Internet, w tym na portalach internetowych jak Facebook, YouTube,
Instagram, wykorzystanie znaku w reklamie, promocji, sponsoringu
i wskazaniach sponsoringowych w/w usług, organizacja kampanii
reklamowych, usługi reklamowej agencji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe i Internet, monitorowanie radiowych mediów elektronicznych polegające na wyszukiwaniu informacji, ich przetwarzaniu i analizie, tworzeniu raportów
dostarczających klientom gotowe wnioski płynące z przekazów
medialnych, usługi publikowania tekstów reklamowych, aranżacja
wydarzeń w celach reklamowych, sprzedaż czasu radiowego, w tym
na rzecz sponsorów, reklama w sieci komputerowej w tym na portalach internetowych jak Facebook, YouTube, Instagram, produkcja
programów radiowych o charakterze biznesowym, usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów
reklamowych, informacja handlowa i biznesowa, uaktualnianie
materiałów reklamowych, wprowadzenie reklamy radiowej do sieci
Internet, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz osób trzecich
w zakresie towarów i usług za pośrednictwem sieci łączności radiowej, sieci kablowych i bezprzewodowych, poszukiwanie informacji
w zbiorach komputerowych na rzecz osób trzecich, wypożyczanie
czasu i powierzchni reklamowej w mediach komunikacji publicznej,
wypożyczanie materiałów reklamowych, wykupywanie dostępu
do ulubionych programów radiowych, zarządzanie powiadomieniami na temat ulubionych programów radiowych, badania i analiza stopnia słuchalności i oglądalności programów radiowych i telewizyjnych, stopnia zadowolenia i nastawienia do tych programów,
promocje i pośrednictwo sprzedaży, projektowanie i pośrednictwo
w rozpowszechnianiu reklam radiowych i w sieci Internet w tym
na portalach internetowych jak Facebook, YouTube, Instagram,
38 nadawanie programów radiowych, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji i wiadomości, transmisja dźwięku i informacji w tym
programów i audycji radiowych poprzez cyfrowe i analogiczne sieci
przewodowe i bezprzewodowe, w tym on-line i off-line, przez Internet, usługi nadawania radiowych sygnałów, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, obsługa przekazu fonicznego, tworzenie serwisów informacyjnych, rozpowszechnianie programów radiowych
i telewizyjnych, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału
radiowego, odbiorników radiowych, usługi agencji informacyjnej
w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości, usługi łączności
telefonicznej poprzez terminale komputerowe, emisja programów
radiowych i telewizyjnych, transmisje i retransmisje programów ra-

Nr 9/2017

diowych i telewizyjnych, organizowanie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi portali internetowych
i stron fanpage w serwisach społecznościowych takich jak Facebook obejmujące przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji
tekstowych, obrazowych i dźwiękowych, prowadzenie i organizowanie transmisji, retransmisja programów, udostępnianie publikacji
poprzez sieć internetową, 41 usługi w zakresie produkcji i montażu
programów radiowych i telewizyjnych, w tym audycji radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej oraz
rozrywki udostępnianej za pośrednictwem Internetu, informacja
o imprezach, dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, organizowanie rozrywki radiowej
i telewizyjnej, produkcja i organizowanie widowisk, pokazów, spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych oraz kulturalnych, organizowanie imprez sportowych, prowadzenie i udział w koncertach, spektaklach, pokazach, imprezach rozrywkowych, kulturalnych, obsługa
imprez okolicznościowych, usługi reporterskie, usługi studia nagrań,
udostępnienie nagranych nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, usługi produkcji radiowej w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki oraz działalności sportowej i kulturalnej
oraz za pośrednictwem Internetu, drogą telefonii komórkowej, on-line i na zlecenie płatne i nieodpłatne, produkcja, powielanie, prezentacje i użyczanie nagrań dźwiękowych, współpraca stacji radiowych
i telewizyjnych przy produkcji programów radiowych i telewizyjnych,
prowadzenie on-line klubów towarzyskich, klubów edukacyjnych
i tematycznych na falach radiowych i w Internecie, elektroniczne publikacje w tym publikacje dźwięku, organizowanie szybkiego dostępu on-line do programów radiowych i telewizyjnych, dostarczanie
informacji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, nagrywanie dźwięku, organizowanie i prowadzenie gier i konkursów, organizowanie
i prowadzenie imprez i konkursów muzycznych, organizowanie
i prowadzenie imprez i konkursów sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie
i prowadzenie imprez i konkursów w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie i prowadzenie turniejów sportowych i rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie zawodów, organizowanie i prowadzenie
imprez i zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez
i zawodów rekreacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, zarządzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych, koncerty muzyczne na żywo, koncerty
muzyczne za pośrednictwem radia, usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
koncertów, usługi w zakresie opracowywania reportażu, reportaże z imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym,
usługi reporterskie, organizowanie i produkcja pokazów i widowisk
artystycznych, 42 aranżacja i leasing czasu dostępu do baz komputerowych, przetwarzanie informacji dźwiękowych na postać cyfrową
dla transmisji, gromadzenia i reprodukcji w sieciach cyfrowych, użyczenie stron internetowych do tworzenia serwisów informacyjnych
na rzecz osób trzecich: tworzenie i prowadzenie stron internetowych
na rzecz osób trzecich (patronaty), usługi w zakresie doradztwa oraz
opracowania ekspertyz i raportów naukowo-badawczych w dziedzinie mediów, 45 zarządzanie i eksploatacja praw autorskich i praw
własności przemysłowej na rzecz osób trzecich.

(111) 295815
(220) 2016 06 02
(210) 457266
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Hot’n’Chill
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, programy komputerowe do wykorzystania w relacji
do przekazu fonii poprzez Internet i w sieci globalnej, magnetyczne
lub optyczne nośniki danych, dźwięku i obrazu, czyste i z nagraniami, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, dyski optyczne,
programy gier komputerowych, płyty CD, płyty DVD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, filmy do nagrań
dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia
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nadawcze, 16 afisze, broszury, biuletyny informacyjne, czasopisma,
katalogi, prospekty, śpiewniki, publikacje prasowe, rysunki, albumy,
kalendarze, fotografie, reprodukcje graficzne, ulotki, wydruki graficzne, naklejki i nalepki, periodyki, galanteria papiernicza jak koperty,
notatniki, notesy, materiały piśmienne, artykuły biurowe, artykuły
papiernicze, banery, komiksy, plakaty naukowe i plakaty reklamowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, karty muzyczne
z życzeniami, materiały do nauczania, 25 odzież, T-shirty, obuwie,
nakrycia głowy, akcesoria odzieżowe jak chusty, rękawiczki, rękawice narciarskie, mufki, daszki do czapek, antypoślizgowe akcesoria
do obuwia, paski, skarpety, 35 reklama, promocja radiowa przez
Internet, w tym na portalach Internetowych jak Facebook, YouTube,
Instagram, wykorzystanie znaku w reklamie, promocji, sponsoringu
i wskazaniach sponsoringowych w/w usług, organizacja kampanii
reklamowych, usługi reklamowej agencji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe i Internet, monitorowanie radiowych mediów elektronicznych polegające na wyszukiwaniu informacji, ich przetwarzaniu i analizie, tworzeniu raportów
dostarczających klientom gotowe wnioski płynące z przekazów
medialnych, usługi publikowania tekstów reklamowych, aranżacja
wydarzeń w celach reklamowych, sprzedaż czasu radiowego, w tym
na rzecz sponsorów, produkcja programów radiowych o charakterze
biznesowym, usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie
programów i materiałów reklamowych, informacja handlowa i biznesowa, uaktualnianie materiałów reklamowych, wprowadzenie
reklamy radiowej do sieci Internet, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz osób trzecich w zakresie towarów i usług za pośrednictwem sieci łączności radiowej, sieci kablowych i bezprzewodowych,
poszukiwanie informacji w zbiorach komputerowych na rzecz osób
trzecich, wypożyczanie czasu i powierzchni reklamowej w mediach
komunikacji publicznej, wypożyczanie materiałów reklamowych,
wykupywanie dostępu do ulubionych programów radiowych, zarządzanie powiadomieniami na temat ulubionych programów radiowych, badania i analiza stopnia słuchalności i oglądalności programów radiowych i telewizyjnych, stopnia zadowolenia i nastawienia
do tych programów, promocje i pośrednictwo sprzedaży, projektowanie i pośrednictwo w rozpowszechnianiu reklam radiowych
i w sieci Internet w tym na portalach internetowych jak Facebook,
YouTube, Instagram, 38 nadawanie programów radiowych, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji i wiadomości, transmisja
dźwięku i informacji w tym programów i audycji radiowych poprzez
cyfrowe i analogiczne sieci przewodowe i bezprzewodowe, w tym
on-line i off-line, przez Internet, usługi nadawania radiowych sygnałów, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, obsługa przekazu fonicznego, tworzenie serwisów informacyjnych, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń
do odbioru i nadawania sygnału radiowego, odbiorników radiowych,
usługi agencji informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności
i wiadomości, usługi łączności telefonicznej poprzez terminale komputerowe, emisja programów radiowych i telewizyjnych, transmisje
i retransmisje programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych i rozrywkowych,
usługi portali internetowych i stron fanpage w serwisach społecznościowych takich jak Facebook obejmujące przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych,
prowadzenie i organizowanie transmisji, retransmisja programów,
udostępnianie publikacji poprzez sieć internetową, 41 usługi w zakresie produkcji i montażu programów radiowych i telewizyjnych,
w tym audycji radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozrywki
radiowej i telewizyjnej oraz rozrywki udostępnianej za pośrednictwem Internetu, informacja o imprezach, dostarczanie informacji
dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym,
organizowanie rozrywki radiowej i telewizyjnej, produkcja i organizowanie widowisk, pokazów, spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych oraz kulturalnych, organizowanie imprez sportowych, prowadzenie i udział w koncertach, spektaklach, pokazach, imprezach
rozrywkowych, kulturalnych, obsługa imprez okolicznościowych,
usługi reporterskie, usługi studia nagrań, udostępnienie nagranych
nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
usługi produkcji radiowej w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki oraz działalności sportowej i kulturalnej oraz za pośrednictwem
Internetu, drogą telefonii komórkowej, on-line i na zlecenie płatne
i nieodpłatne, produkcja, powielanie, prezentacje i użyczanie nagrań dźwiękowych, współpraca stacji radiowych i telewizyjnych
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przy produkcji programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie
on-line klubów towarzyskich, klubów edukacyjnych i tematycznych
na falach radiowych i w Internecie, elektroniczne publikacje w tym
publikacje dźwięku, organizowanie szybkiego dostępu on-line
do programów radiowych i telewizyjnych, dostarczanie informacji
dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, nagrywanie dźwięku, organizowanie i prowadzenie gier i konkursów, organizowanie i prowadzenie
imprez i konkursów muzycznych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez
i konkursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie imprez
i konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie
imprez i konkursów w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie
i prowadzenie turniejów sportowych i rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie zawodów, organizowanie i prowadzenie imprez
i zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów rekreacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, zarządzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych, koncerty muzyczne na żywo, koncerty
muzyczne za pośrednictwem radia, usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
koncertów, usługi w zakresie opracowywania reportażu, reportaże z imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym,
usługi reporterskie, organizowanie i produkcja pokazów i widowisk
artystycznych, 42 aranżacja i leasing czasu dostępu do baz komputerowych, przetwarzanie informacji dźwiękowych na postać cyfrową
dla transmisji, gromadzenia i reprodukcji w sieciach cyfrowych, użyczenie stron internetowych do tworzenia serwisów informacyjnych
na rzecz osób trzecich: tworzenie i prowadzenie stron internetowych
na rzecz osób trzecich (patronaty), usługi w zakresie doradztwa oraz
opracowania ekspertyz i raportów naukowo-badawczych w dziedzinie mediów, usługi komputerowe w związku z elektronicznym zapisywaniem danych, 45 zarządzanie i eksploatacja praw autorskich
i praw własności przemysłowej na rzecz osób trzecich.

(111) 295816
(220) 2016 06 02
(210) 457267
(151) 2017 03 08
(441) 2016 09 12
(732) WYDAWNICTWO ŚWIĘTEGO FILIPA APOSTOŁA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL.
(540) WYDAWNICTWO ŚWIĘTEGO FILIPA APOSTOŁA A.D.MMXV
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, biały
(531) 02.01.01, 02.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aparaty fotograficzne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, automaty biletowe, automatyczne sekretarki, automaty
muzyczne uruchamiane monetą jak szafy grające, barometry, biurowe urządzenia do dziurkowania kart, magnetyczne kodowane bransoletki identyfikacyjne, brzęczyki, busole, chipy jak układy scalone,
klepsydry jako czasomierze do gotowania jajek, czujniki, czytniki
jako sprzęt przetwarzania danych, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, dalekopisy, dyktafony, dyski do rejestracji
dźwięku, nagrania audio, nagrania audio-wideo, nagrania audio-wideo na dyskach kompaktowych, dyski kompaktowe jako CD-ROM-y,
dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dystrybutory dysków komputerowych, dzwonki jako urządzenia ostrzegające,
dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki do ściągnięcia do telefonu
komórkowego, dzwonki sygnalizacyjne, urządzenia do transmisji
dźwięku, fotografika jako ekrany, ekrany fluoryzujące, ekrany projekcyjne, elektroniczne pióra świetlne jako ekranopisy, epidiaskopy jako
rzutniki, etui na okulary, etui na pince-nez, elektroniczne etykietki
na towarach, filmy jako błony naświetlone, rysunkowe filmy animowane, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, filmy
do nagrań dźwiękowych, filmy kinematograficzne naświetlone, filtry
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fotograficzne, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, głośniki, gogle do uprawiania sportu, gramofony, ostrzegawcze gwizdki
alarmowe, gwizdki do przywoływania psów, hełmy żołnierskie, hologramy, informatyka jako interfejsy komputerowe, kaski jeździeckie,
kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamizelki ratunkowe, zakodowane magnetycznie karty
identyfikacyjne, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem,
kasety wideo, kasety wideo z grami, kaski ochronne, kaski ochronne
dla uprawiania sportu, kasy rejestrujące, kątomierze jako przyrządy
pomiarowe, klawiatury komputerowe, klepsydry jako czasomierze,
koła ratunkowe, kompasy jako przyrządy pomiarowe, komputerowe
urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, książki
dźwiękowe, audiobooki, urządzenia do komunikacji wewnętrznej,
aparatura elektryczna do komutacji, komutatory, przyrządy do kosmografii, miarki krawieckie, kuwety fotograficzne, aparaty projekcyjne jako latarnie magiczne, liczydła, linijki jako przyrządy miernicze, lornetki, lupy optyczne, lusterka optyczne, łańcuszki do okularów,
magnesy, magnesy dekoracyjne, magnetyczne nośniki danych, manekiny reanimacyjne jako przyrządy dydaktyczne, miarki jako przyrządy miernicze, mierniki jako przyrządy pomiarowe, mikroskopy,
modemy, monitory jako hardware komputerowy, monitory ekranowe, myszy jako część sprzętu informatycznego, nadajniki telekomunikacyjne, nadajniki sygnałów elektronicznych, neony reklamowe,
notesy elektroniczne, maski ochronne, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych, a okulary, łańcuszki do okularów, okulary optyczne, okulary przeciw oślepieniowe,
okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, oprawki do pince-nez, oprogramowanie do gier komputerowych, oprogramowanie
komputerowe, translatory elektroniczne, nagrane optyczne nośniki
danych, światłowody jako optyczne włókna przewodzące promienie
świetlne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, łańcuszki
do pince-nez, sznureczki do pince-nez, binokle jako pince-nez, pliki
graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki muzyczne
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, plotery jako pisaki x-y, płyty fonograficzne, podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod
nadgarstki do użytku z komputerem, pojemniczki na szkła kontaktowe, pojemniki na płytki mikroskopowe, pokrowce na laptopy, pomiarowe naczynia szklane, procesory jako centralne jednostki przetwarzania, programy komputerowe, nagrane programy komputerowe,
nagrane sterujące programy komputerowe, programy komputerowe
do przetwarzania danych, programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe do gier, programy komputerowe do przetwarzania obrazów, przekaźniki elektryczne, przełączniki elektryczne,
przemienniki, inwertory jako urządzenie elektryczne, przenośne odtwarzacze mediów, przenośny radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy,
aparatura kadrująca do przezrocza, przezrocza fotograficzne, ramki
do przezroczy fotograficznych, przyciski do dzwonków, przyrządy
matematyczne, przyrządy meteorologiczne, przyrządy nawigacyjne,
przyrządy obserwacyjne, przyrządy pomiarowe, publikacje elektroniczne jako moduły ładowalne, e-booki, publikacje elektroniczne
wydawane na nośnikach elektronicznych, publikacje elektroniczne
udostępniane za pośrednictwem sieci komputerowych zawierające
program do przeszukiwania baz danych, radia jako odbiorniki radiowe, ramki cyfrowe do zdjęć, rastry do fotograwiury, sekstansy, skarpetki podgrzewane elektrycznie, słuchawki na uszy, suwaki logarytmiczne, szafki na głośniki, szafy grające, sznureczki do okularów,
szyldy mechaniczne jako znaki, szyldy świecące jako znaki, słuchawki
telefoniczne, telefony przenośne, termometry nie do celów medycznych, torby do laptopów, urządzenia do nauczania, urządzenia
do odtwarzania dźwięku, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do rejestrowania przebiegu zjawisk czasowych, urządzenia i urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania, urządzenia GPS, urządzenia i przyrządy
do ważenia, komputery pokładowe jako urządzenia nawigacyjne dla
pojazdów, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wagi,
wskaźniki temperatury, zegary kontrolne jako czasomierze rejestrujące, zespoły nadawcze używane w telekomunikacja, zestawy głośnomówiące do telefonów, 16 adresarki, afisze, plakaty, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki jako artykuły biurowe, akwaforty jako
technika graficzna, akwarele, akwarele jako obrazy w malarstwie, albumy, almanachy jako roczniki, arkusze z wiskozy do zawijania, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, atlasy, atrament, heliograficzny atrament korektorski, bibuły, bielizna stołowa papierowa, bilety, biurowe
maszyny do stemplowania, bloczki i bloki do pisania, bloki listowe
jako papeteria, bloki rysunkowe, samoprzyczepne rozciągliwe błony
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z tworzyw sztucznych do paletyzacji, broszury, arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania, chłonne arkusze papieru lub plastiku
do pakowania żywności, chorągiewki papierowe, chromolitografie,
papierowe chusteczki do nosa, cyfry jako czcionki drukarskie, cyfry
i litery jako czcionki, cyrkle kreślarskie, czcionki i matryce drukarskie,
czcionki ze stali, deski kreślarskie jako rysownice, diagramy, dozowniki taśmy przylepnej jako artykuły biurowe, przenośne zestawy drukarskie jako artykuły biurowe, drukowane publikacje, dziurkacze jako
artykuły biurowe, ekierki, emblematy, pieczęcie papierowe, etykiety
nie z materiału tekstylnego, papierowe filtry do kawy, flamastry, folie
z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub
zabezpieczania w transporcie, blankiety i druki jako formularze, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie jako druk, fotografie, fotograwiura, frankownice do użytku biurowego, futerały na szablony,
galwanotypy jako wyrób poligraficzny, gazety, gilotynki do papieru
jako artykuły biurowe, glina do modelowania, globusy ziemskie, gluten jako klej do papieru lub do użytku domowego, grafity do ołówków, grzebienie marmurkowe, gumki do ścierania, hektografy, igły,
rylce stalowe do akwafort, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalka
maszynowa, kalka płócienna, kalka techniczna, kalkomanie, kałamarze wpuszczane w pulpit, stojące kałamarze z oprawką, kałamarze
jako kamienie atramentowe, kamienie litograficzne, kartki z życzeniami, karton, karton z miazgi drzewnej jako artykuły papiernicze,
karty, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty indeksowe
jako artykuły papiernicze, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, kasetki na papeterię jako artykuły biurowe, kasetki pudełka
na stemple i pieczątki, katalogi, klajstry, kleje mączne do papieru lub
do użytku domowego jako papki mączne, klamry, zaciski do papieru,
kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, klej
rybi karuk do papieru lub do użytku domowego, kokardy papierowe,
komiksy, urządzenia do stemplowania kopert biurowych, koperty
jako artykuły piśmienne, kartonowe lub papierowe koperty na butelki, korektory w płynie jako artykuły biurowe, korektory w taśmie jako
artykuły biurowe, kosze na listy, kreda do litografii, kreda do pisania,
kreda do znakowania, książki, wydawnictwa encyklopedyczne
i słownikowe, podręczniki, broszury, czasopisma, gazety, periodyki,
kalendarze, materiały do nauczania, materiały szkoleniowe, katalogi,
publikacje wymiennokartkowe, kuwetki na farbę, lak do pieczętowania, urządzenia do laminowania dokumentów do użytku biurowego,
reglety jako linijki dla drukarzy, linijki rysownicze jako przybory kreślarskie, litograficzne dzieła sztuki, litografie, łupkowe tabliczki do pisania, oprawione lub nie obrazy malarskie, mapy, mapy geograficzne, masy specjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego,
elektryczne lub nieelektryczne maszynki do ostrzenia ołówków,
elektryczne lub nieelektryczne maszyny do pisania, materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, materiały do rysowania, materiały
drukowane, materiały klejące do celów papierniczych lub do użytku
domowego, materiały piśmienne, materiały powłokowe wykonane
z krochmalu lub skrobi, matryce do druku ręcznego, miseczki na farby dla artystów malarzy, modele, makiety architektoniczne, naklejki
adresowe, nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, nawilżacze
jako artykuły biurowe, biurowe nawilżacze do powierzchni klejących,
notesy jako notatniki, notesy podręczne, noże do papieru jako artykuły biurowe, numeratory, obrazy, obrusy papierowe, obsadki,
uchwyty do piór, obsadki do piór, obwoluty na luźne kartki, obwoluty papierowe na dokumenty, ochrona gumowa na palce jako artykuły biurowe, nieelektryczne odciskarki do kart kredytowych, okładki,
obwoluty jako artykuły papiernicze, okładki na czeki, okólniki, oleodruki, ołówki, ołówki automatyczne, ołówki węglowe, tekturowe lub
papierowe opakowania do butelek, opaski na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania, opaski papierowe na cygara, opłatek
do pieczętowania listów, oprawy do ołówków, papierowe osłony
na doniczki, palety dla malarzy, pantografy jako przyrządy kreślarskie, kasetki ozdobne na papeteria jako artykuły biurowe, papier, papier do pakowania, papier do pisania, papier do zawijania, bibuła
jako papier filtracyjny, papier higieniczny, papierowe maty na siedzenia, papierowe podstawki pod karafki, papier parafinowany, papier
pergaminowy, papier przebitkowy jako materiały piśmienne, papier
srebrny, papier świecący, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, papier Xuan do chińskiego malarstwa i kaligrafii, papier z miazgi
drzewnej, pasma przylepne do celów papierniczych lub do użytku
domowego, pasta do modelowania, pastele jako kredki, perforatory
biurowe, pędzle, pieczęcie i stemple, pinezki, pióra i długopisy, pióra
wieczne, pióra ze stali, grafiony jako piórka do rysowania, piórniki,
pismo wzorcowe do kopiowania, plansze, płytki grawerskie, plany,
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płótno do malarstwa, płótno introligatorskie, podpórki do utrzymywania książek w pozycji pionowej, pojemniki na długopisy, podstawki do długopisów i ołówków, podstawki pod kufle do piwa, poduszki
do stempli i pieczęci, poduszki nasączone tuszem, portrety, powielacze, taśmy i karty papierowe do zapisu programów komputerowych,
prospekty, przebitki jako materiały piśmienne, przezrocza jako materiały piśmienne, przybory do pisania jako materiały piśmienne, zestawy przyborów do pisania, przybory szkolne jako artykuły piśmienne,
przyciski do papieru, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane,
pudełka kartonowe lub papierowe, pudełka na farby jako artykuły
szkolne, pudła tekturowe na kapelusze, ramki do fotografii, rejestry,
księgi główne jako książki, reprodukcje graficzne, papierowe ręczniki
do twarzy, ręczniki papierowe, rolki do taśm barwiących, rozaria domowe, rozkłady, drukowane repertuary godzinowe, ryciny jako grawerowanie, rylce do kopiowania rysunków, rysiki, rysunki jako ryciny,
różańce, zestawy rysunkowe jako komplety kreślarskie, segregatory
jako artykuły biurowe, serwetki papierowe do demakijażu, papierowe serwety na stół, skoroszyty na dokumenty, biurowe skrobaki wymazujące, skrobia jako klej skrobiowy do celów papierniczych lub
do użytku domowego, spinacze biurowe, spinacze do banknotów,
spinacze do papieru, stalówki, stalówki ze złota, stojaki na stemple,
suszki do piór, szablony, szablony jako artykuły piśmienne, szczotki
jako pędzle do pisania, szczotki jako pędzle malarskie, sznurek introligatorski, sztalugi malarskie, sztychy, ryty jako grawiura, śpiewniki,
taśma klejąca jako materiały piśmienne, taśmy przylepne do celów
papierniczych lub do użytku domowego, teczki, skoroszyty jako artykuły biurowe, teczki na dokumenty jako artykuły biurowe, elektryczne lub nieelektryczne temperówki do ołówków, tkanina klejąca
do materiałów piśmiennych, koperty i woreczki jako stworzone z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki do pakowania z papieru lub
tworzyw sztucznych, rożki jako torebki papierowe w kształcie stożka,
tusz, ulotki, wydruki graficzne, wyroby z kartonu, wzory do haftowania, wzory do kalkowania, zakładki do książek, zeszyty, znaczki pocztowe, zszywacze jako artykuły biurowe, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, analizy
kosztów, analizy rynkowe, audyt przedsiębiorstw, organizowanie
sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, wynajem automatycznych dystrybutorów, badania marketingowe, badania opinii
publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi porównywania cen, dekoracja wystaw sklepowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, powielanie dokumentów, doradztwo specjalistyczne w zakresie organizowania prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doręczanie gazet
osobom trzecim, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci próbek druków prospektów broszur, usługi impresariów w zakresie działalności artystycznej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, edytorskie usługi w dziedzinie
reklamy, prognozy ekonomiczne, ekspertyzy w zakresie wydajności
przedsiębiorstw, fakturowanie, fotokopiowanie, prenumerata gazet
dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień w handlowych,
punkty informacji konsumenckiej dla udzielania handlowych informacji i porad konsumentom, wyceny handlowe, administrowanie
zarządzanie hotelami, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych poprzez
komputerowe bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami, analiza kosztów, marketing, maszynopisanie, uaktualnianie materiałów
reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, usługi modelingu poprzez organizowanie pokazów mody do celów promocji sprzedaży i reklamy, obróbka tekstów, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, sondaże opiniotwórcze, organizowanie wystaw, wystaw i kongresów w celach
handlowych lub reklamowych, outsourcing jako doradztwo handlowe, poszukiwania w zakresie uzyskania patronatu, rekrutacja personelu, rozlepianie plakatów reklamowych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługa
prenumerowania czasopism dla osób trzecich, produkcja filmów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, kolportaż próbek, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, przegląd
prasy w zakresie usługi, public relations, agencje public relations,
publikowanie tekstów sponsorowanych, reklamy radiowe, reklama,
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rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci gadżetów,
długopisów, toreb i torebek, kubków, reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowanie reklam prasowych, reklamy telewizyjne, usługi sekretarskie, sprzedaż
promocyjna dla osób trzecich, statystyczne zestawienia, usługi stenograficzne, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, edycja tekstów, telefoniczne udzielanie informacji dla nieobecnych abonentów, telemarketing, transkrypcja formy wiadomości
i komunikatów, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji
na towary i usługi dla osób trzecich, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, zaopatrzenie osób trzecich
w usługi jako zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw,
doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zebranie na rzecz osób trzecich różnych towarów i usług pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać
się z ich opisem usług oraz kupować detalicznie, hurtowo, wysyłkowo lub przez Internet usług i towarów takich jak: książki, wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe, podręczniki, broszury, czasopisma, gazety, periodyki, kalendarze, materiały do nauczania, materiały
szkoleniowe, katalogi, publikacje wymiennokartkowe, filmy, nagrania video i/lub dźwiękowe oraz dzieła artystyczne i utwory.

(111) 295817
(220) 2016 06 07
(210) 457531
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) CARITAS POLSKA, Warszawa, PL.
(540) Samarytanie XXI wieku
(510), (511) 9 publikacje w formie elektronicznej, magnetyczne
i optyczne nośniki z nagraniami audio i wideo, filmy z nagraniami
audiowizualnymi, karty magnetyczne, telefoniczne, płatnicze, elektroniczne publikacje jako moduły ładowalne, 18 torby na zakupy,
zwłaszcza z tkanin, parasole, smycze, plecaki, 25 obuwie, odzież,
zwłaszcza koszulki, nakrycia głowy, zwłaszcza chustki i apaszki, czapki, kurtki, bluzy, 35 reklama, promocja, reklama: prasowa, radiowa,
telewizyjna korespondencyjna, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, organizowanie kampanii w mediach, reklama jako
rozpowszechnianie materiałów takich jak: ulotki, prospekty, druki, próbki, plakaty, naklejki, gadżety reklamowe: zwłaszcza smycze,
kubki, maskotki, flagi, długopisy, rozprowadzanie towarów i produktów takich jak: publikacje w formie elektronicznej, magnetyczne
i optyczne nośniki z nagraniami audio i wideo, filmy z nagraniami audiowizualnymi, karty magnetyczne, telefoniczne, płatnicze, elektroniczne publikacje jako moduły ładowalne, torby na zakupy zwłaszcza
z tkanin, parasole, smycze, plecaki, obuwie, odzież, zwłaszcza koszulki, naktycia głowy, zwłaszcza chustki i apaszki, czapki, kurtki, bluzy,
smycze, kubki, maskotki, flagi, długopisy, balony, banery, roll-up’y,
maskotki i balony do reklamy, organizowanie i prowadzenie baz danych o wolontariatach i odbiorcach ich pomocy, usługi promocji wolontariatu i pracy społecznej, 36 organizacja zbiórek, organizowanie
zbiórek pieniężnych i rzeczowych, organizowanie zbiórek i funduszy
dla osób trzecich i funduszy na cele dobroczynne.
(111) 295818
(220) 2016 06 08
(210) 457621
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) REJDYCH TADEUSZ, REJDYCH PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWE KETZ SPÓŁKA CYWILNA, Kraków, PL.
(540) KETZ
(510), (511) 1 spoiwa i środki konserwacji budynków z wyjątkiem farb
i olejów, w tym do betonu, ceramiki i metalu, kleje inne niż do użytku
domowego lub biurowego, w tym kleje przemysłowe i budowlane,
preparaty gruntujące z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwacji dachów z wyjątkiem farb i olejów, 17 naturalne, syntetyczne
i półprzetworzone: materiały zapobiegające promieniowaniu cieplnemu, materiały izolacyjne, materiały do uszczelniania zapobiegające przeciekom wody, materiały wypełniające, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, 19 materiały budowlane niemetalowe: asfalt,
smoła, bitumy, cement, wapno, gips, glina, granit, szkło budowlane,
techniczne i izolacyjne, kamień budowlany, spoiwa murarskie, nie-
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metalowe konstrukcje dachowe, niemetalowe pokrycia dachowe,
papa do pokryć dachowych, pokrycia dachowe bitumiczne, dachówki niemetalowe, wyroby klinkierowe, rynny dachowe niemetalowe,
gotowa do użycia łata drogowa stosowana na zimno, zawierająca asfalty i kruszywa z przeznaczeniem do wypełniania ubytków,
uszkodzeń i dziur w nawierzchni drogowej, 35 zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów, a mianowicie materiałów budowlanych niemetalowych i chemii budowlanej pozwalające nabywcy
wygodnie je oglądać i kupować w sklepie hurtowym, detalicznym
i za pośrednictwem sieci Internet, pośrednictwo w handlu materiałami budowlanymi niemetalowymi i chemią budowlaną, zarządzanie
przedsięwzięciami handlowymi i gospodarczymi, przedstawicielstwo handlowe podmiotów zagranicznych, pośrednictwo handlowe
polegające na kojarzeniu kontrahentów, usługi agencji informacji
handlowej w zakresie materiałów budowlanych niemetalowych
i chemii budowlanej, usługi agencji importowo-eksportowej w dziedzinie materiałów budowlanych niemetalowych i chemii budowlanej, reklama produktów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych: prospektów, broszur, ulotek, ogłoszeń reklamowych, 37 usługi
naprawy asfaltowych i betonowych nawierzchni drogowych, usługi
budowlane, remontowe i konserwacyjne budynków, wykonywanie izolacji i hydroizolacji na podłożach betonowych, metalowych,
ceglanych, asfaltowych, wykonywanie dociepleń, usługi dekarskie,
42 usługi projektowania dachów.

(111) 295819
(220) 2016 06 10
(210) 457680
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) WONDERFUL LIGHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WONDERFUL LED LIGHTING
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 24.15.21, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 szyldy i znaki świecące, neony reklamowe, styki elektryczne, szafki rozdzielcze (elektryczne), światła błyskowe, ściemniacze światła (regulatory elektryczne), diody świecące LED, wyświetlacze
z diodami LED, bezpieczniki topikowe, błyskowe żarówki do lamp stosowane w fotografice, światła błyskowe jako sygnały świetlne, lampy
do ciemni fotograficznych, drogowe światła sygnalizacyjne jako urządzenia sygnalizacyjne, lampy optyczne, rurowe lampy wyładowcze
elektryczne inne niż do oświetlenia, migacze jako światła sygnalizacyjne, włókna optyczne przewodzące promienie świetlne, baterie
do oświetlania, lampy rentgenowskie nie do celów medycznych, lampy elektronowe próżniowe, latarnie sygnalizacyjne, sygnalizacja
świetlna lub mechaniczna, elektryczne ściemniacze światła, elektroniczne pióra świetlne, osprzęt i akcesoria do urządzeń świetlnych zawarte w klasie 09, zawory elektromagnetyczne jako przełączniki, znaki
nawigacyjne świetlne, prostowniki prądu, zasilacze napięcia i prądu
stabilizowanego, zasilacze jako transformatory, transformatory elektryczne, urządzenia wysokiej częstotliwości, wyłączniki samoczynne,
złącza do przewodów elektrycznych, złącza elektryczne, złączki (elektryczność), przewody elektryczne, akcesoria elektryczne, w tym elektryczne gniazda przełączające, elektryczne gniazda wtyczkowe, wtyki
przewodów zasilających, zaślepki elektryczne, uchwyty mocujące
do zastosowania w elektryce, artykuły elektryczne, takie jak urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, łączniki elektryczne, złączki i puszki do zastosowania w elektryce, rozłączniki,
przekaźniki, wyłączniki i styki do zastosowania w elektryce, bezpieczniki: elektryczne, topikowe, termiczne, układowe, do pojazdów,
do urządzeń telekomunikacyjnych, ceramiczne, bezpieczniki termiczne prądowe, baterie elektryczne, baterie anodowe, baterie galwaniczne, baterie elektryczne do pojazdów, baterie wysokonapięciowe, materiały na przewody instalacji elektrycznych, kable do przewodzenia
sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji,
tuleje złączowe do kabli, kable elektryczne do przesyłania i odbierania
sygnałów telewizji kablowej, kable elektryczne do przesyłania dźwięków i obrazów, kable izolowane do instalacji elektrycznych, kable wykorzystywane w sieci Ethernet, rurki izolacyjne na kable elektryczne,
kable: optyczne, pomiarowe, audio, USB, telefoniczne, zapłonowe, te-
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lekomunikacyjne, uruchamiające, rozruchowe, połączeniowe, startowe, światłowodowe, do mikrofonów, do modemów, do komputerów,
do baterii, do przekaźników radiowych, elektroenergetyczne, elektroniczne, do drukarek, do transmisji danych, elektryczne termoodporne,
elektryczne kable połączeniowe, osłony na kable elektryczne, 11 urządzenia i instalacje do oświetlania, sztuczne źródła światła, źródła światła wykorzystujące diody elektroluminescencyjne, oświetlenie acetylenowe, lampy oświetleniowe, lampy elektryczne, lampy
luminescencyjne rurowe do oświetlania, lampy gazowe, lampy ultrafioletowe do celów innych niż lecznicze, lampy wyładowcze elektryczne (rurowe) do oświetlania, lampy wyładowcze elektryczne do oświetlania, lampy łukowe, lampy uliczne, luminescencyjne lampy
oświetleniowe, oświetlenie sufitowe, świetlówki kompaktowe, naświetlacze, lampki elektryczne na choinkę, świecące numery do domów, lampiony, oprawy i oprawki oświetleniowe, oprawy do żarówek,
obudowy do różnych źródeł światła, przejściówki żarówek, przedłużki,
klosze, obudowy i osłony do lamp, szkła do lamp, latarki, taśmy oświetleniowe, żarówki elektryczne, żarówki oświetleniowe, żarówki oświetleniowe LED, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych LED, oprawy oświetleniowe LED, lampy oświetleniowe
z diodami świecącymi LED, instalacje do oświetlenia z diodami świecącymi LED, urządzenia bezpieczeństwa do oświetlenia, urządzenia
do oświetlenia pojazdów, reflektory do pojazdów, światła do pojazdów, urządzenia oświetleniowe w pojazdach, instalacja oświetleniowa
do pojazdów, urządzenia przeciw oślepieniowe do pojazdów, reflektory do lamp, reflektory samochodowe, światła do rowerów, lampy kierunkowskazów do samochodów, osprzęt do lamp, rozpraszacz światła,
włókna magnezowe do oświetlania, elektryczne żarniki do lamp, palniki żarowe, 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego, sprzedaż
w sklepach, handel wysyłkowy i handel za pośrednictwem Internetu
oraz telesprzedaż, sprzedaż wysyłkowa oraz katalogowa, sprzedaż
na aukcjach: szyldy i znaki świecące, neony reklamowe, styki elektryczne, szafki rozdzielcze elektryczne, światła błyskowe, ściemniacze światła regulatory elektryczne, diody świecące LED, wyświetlacze z diodami LED, bezpieczniki topikowe, błyskowe żarówki do lamp stosowane
w fotografice, światła błyskowe jako sygnały świetlne, lampy do ciemni fotograficznych, drogowe światła sygnalizacyjne jako urządzenia
sygnalizacyjne, lampy optyczne, rurowe lampy wyładowcze elektryczne inne niż do oświetlenia, migacze jako światła sygnalizacyjne, włókna optyczne przewodzące promienie świetlne, baterie do oświetlania,
urządzenia elektryczne do zwabiania i zabijania owadów, lampy rentgenowskie nie do celów medycznych, lampy elektronowe próżniowe,
latarnie sygnalizacyjne, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, elektryczne ściemniacze światła, elektroniczne pióra świetlne, osprzęt i akcesoria do urządzeń świetlnych, zawory elektromagnetyczne jako
przełączniki, znaki nawigacyjne świetlne, prostowniki prądu, zasilacze
napięcia i prądu stabilizowanego, zasilacze jako transformatory, transformatory elektryczne, urządzenia wysokiej częstotliwości, wyłączniki
samoczynne, złącza do przewodów elektrycznych, złącza elektryczne,
złączki elektryczne, przewody elektryczne, akcesoria elektryczne,
w tym elektryczne gniazda przełączające, elektryczne gniazda wtyczkowe, wtyki przewodów zasilających, zaślepki elektryczne, uchwyty
mocujące do zastosowania w elektryce, artykuły elektryczne, takie jak
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, łączniki
elektryczne, złączki i puszki do zastosowania w elektryce, taśmy izolacyjne, rozłączniki, przekaźniki, wyłączniki i styki do zastosowania
w elektryce, bezpieczniki: elektryczne, topikowe, termiczne, układowe, do pojazdów, do urządzeń telekomunikacyjnych, ceramiczne, bezpieczniki termiczne prądowe, baterie elektryczne, baterie anodowe,
baterie galwaniczne, baterie elektryczne do pojazdów, baterie wysokonapięciowe, materiały na przewody instalacji elektrycznych, kable
do przewodzenia sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video
i telekomunikacji, tuleje złączowe do kabli, kable elektryczne do przesyłania i odbierania sygnałów telewizji kablowej,, kable elektryczne
do przesyłania dźwięków i obrazów, kable izolowane do instalacji elektrycznych, kable wykorzystywane w sieci Ethernet, rurki izolacyjne
na kable elektryczne, kable: optyczne, pomiarowe, audio, USB, telefoniczne, zapłonowe, telekomunikacyjne, uruchamiające, rozruchowe,
połączeniowe, startowe, światłowodowe, do mikrofonów, do modemów, do komputerów, do baterii, do przekaźników radiowych, elektroenergetyczne, elektroniczne, do drukarek, do transmisji danych,
elektryczne termoodporne, elektryczne kable połączeniowe, osłony
na kable elektryczne, urządzenia i instalacje do oświetlania, sztuczne
źródła światła, źródła światła wykorzystujące diody elektrolumine-
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scencyjne, oświetlenie acetylenowe, lampy oświetleniowe, lampy
elektryczne, lampy luminescencyjne rurowe do oświetlania, lampy gazowe, lampy ultrafioletowe do celów innych niż lecznicze, lampy wyładowcze elektryczne rurowe do oświetlania, lampy wyładowcze elektryczne do oświetlania, lampy łukowe, lampy uliczne, luminescencyjne
lampy oświetleniowe, oświetlenie sufitowe, świetlówki kompaktowe,
naświetlacze, lampki elektryczne na choinkę, świecące numery do domów, lampiony, oprawy i oprawki oświetleniowe, oprawy do żarówek,
obudowy do różnych źródeł światła, przejściówki żarówek, przedłużki,
klosze, obudowy i osłony do lamp, szkła do lamp, latarki, taśmy oświetleniowe, żarówki elektryczne, żarówki oświetleniowe, żarówki oświetleniowe LED, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych LED, oprawy oświetleniowe LED, lampy oświetleniowe
z diodami świecącymi LED, urządzenia i instalacje do oświetlenia z diodami świecącymi LED, urządzenia bezpieczeństwa do oświetlenia,
urządzenia i instalacje do oświetlenia, urządzenia do oświetlenia pojazdów, reflektory do pojazdów, światła do pojazdów, urządzenia
oświetleniowe w pojazdach, instalacja oświetleniowa do pojazdów,
urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, reflektory do lamp, reflektory samochodowe, światła do rowerów, lampy kierunkowskazów
do samochodów, osprzęt do lamp, rozpraszacz światła, włókna magnezowe do oświetlania, elektryczne żarniki do lamp, palniki żarowe,
agencje importowo-eksportowe, promocja, marketing, reklama, promocja towarów i usług przez wystawy i pokazy, przekazywanie informacji handlowej, prezentowanie towarów i usług w mediach dla celów
sprzedaży, kreowanie wizerunku firmy, usług i towarów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, próbek, druków, prospektów, broszur, powielanie dokumentów, publikowanie tekstów reklamowych i promocyjnych, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, informacja o działalności gospodarczej.

(111) 295820
(220) 2016 06 14
(210) 457824
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) KARMIX FRANCISZEK GLUZA I SZYMON PERZ SPÓŁKA
JAWNA, Huta, PL.
(540) karmix
(510), (511) 5 środki dietetyczne i witaminowe do pasz, środki profilaktyczne dla zwierząt gospodarskich, mączka rybna do celów farmaceutycznych, 7 maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze, leśne
oraz akcesoria i wyposażenie do nich, w szczególności mieszalniki
pasz, przenośniki ślimakowe, dmuchawy do przeładunku zbóż, suszarnie zbożowe, maszyny do uprawy roślin, części zamienne do maszyn i urządzeń rolniczych, ogrodniczych i leśnych, mechaniczne
narzędzia rolnicze, narzędzia ręczne sterowane mechanicznie, napędy pneumatyczne i hydrauliczne do maszyn, obudowy maszyn,
prowadnice do maszyn, podnośniki jako urządzenia, transportery
jako urządzenia, urządzenia do załadunku i wyładunku, obrabiarki,
31 pasze, surowce i komponenty paszowe, koncentraty paszowe,
makuchy, mączka dla zwierząt, mączka rybna jako pasze dla zwierząt, odpady gorzelniane (pasza dla zwierząt), pasze dla zwierząt,
pokarm dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, kasze dla
drobiu, pasza odżywcza, pasze wzmacniające dla zwierząt, proteiny dla zwierząt, kiszonki, otręby zbożowe, słód, drożdże paszowe,
napoje dla zwierząt, produkty na ściółkę dla zwierząt, siano, słoma,
pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt domowych, pokarm
dla ptaków, żywe przynęty wędkarskie, zwierzęta żywe, ziarna zbóż,
nasiona, ziemniaki.
(111) 295821
(220) 2016 06 15
(210) 457890
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) CIEŚLIŃSKI CYPRIAN VITAFER, Warszawa, PL. ;
(540)
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 29.01.12, 05.05.20, 03.13.04, 28.19.99, 28.05.99
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(510), (511) 1 chemiczne środki dla rolnictwa, chemiczne środki dla
leśnictwa, chemiczne środki dla ogrodnictwa, gleba próchnicza,
humus, preparaty do konserwacji kwiatów, preparaty do użyźniania gleby, podłoża do upraw bezgruntowych, produkty uboczne
w produkcji ziaren zbóż do celów przemysłowych, środki do ochrony nasion, środki do ochrony roślin, preparaty do regulacji wzrostu
roślin, środki ochrony roślin przeciw patogenom, środki nawilżające
do użytku jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin,
środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy,
insektycydy, środki przeciwpasożytnicze, ciekłe i zawiesinowe nawozy dolistne, nawozy dolistne, nawozy doglebowe, nawozy, nawozy
azotowe, nawozy mineralne, syntetyczne nawozy, nawozy mieszane,
nawozy morskie, nieorganiczne nawozy, płynne nawozy, nawozy
naturalne, fosforany jako nawozy, nawozy chemiczne, nawozy organiczne, nawozy złożone, sole jako nawozy, superfosfaty jako nawozy,
nawozy, nawozy do trawników, nawozy do trawy, nawozy i użyźniacze, nawozy dla rolnictwa, nawozy do gleby, potas kalcynowany jako
nawozy, nawozy do gleb, nawozy zawierające przeciwutleniacze,
nawozy użyźniające glebę, nawozy dla rolnictwa, nawozy do trawy,
środki chemiczne do ochrony roślin jako inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze, środki chemiczne
do stosowania w ogrodnictwie jako inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze, chemikalia do użytku w powlekaniu nasion rolniczych inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze, środki chemiczne do stosowania
w przemyśle agrochemicznym jako inne niż grzybobójcze, preparaty
chwastobójcze, herbicydy, środki owadobójcze, środki przeciw pasożytom.
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 295822
(220) 2016 06 07
(151) 2017 03 13
(441) 2016 11 21
(732) IGLOTEX SPÓŁKA AKCYJNA, Skórcz, PL.
(540) MEGA
(540)

(210) 457528

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 30 wyroby i potrawy na bazie mąki w tym zwłaszcza:
pizza, spody do pizzy, bagietki, chleb, zapiekanki, tosty, kanapki
do zapiekania, pierogi, uszka, kluski, knedle, placki, naleśniki, lasagne, makaron, wyroby zbożowe i piekarnicze, wyroby i potrawy
przygotowane na bazie składników zawartych w tej klasie-również
w stanie schłodzonym i mrożonym, 35 usługi handlowe produktami spożywczymi, w tym prowadzenie hurtowni, sklepu oraz sklepu
internetowego z produktami spożywczymi zwłaszcza z potrawami
na bazie mąki-pizzami i spodami do pizz, pieczywem, zapiekankami,
makaronem, daniami gotowymi, mrożonkami, usługi zaopatrzenia
osób trzecich jako zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, hurtowni, sklepów, punktów sprzedaży.
(111) 295823
(220) 2016 06 09
(210) 457647
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) BANASIAK JANUSZ FIRMA HANDLOWA TYTAN, Chorzów, PL.
(540) MAXIMUM EFFECT NUTRITION
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 05.11.11, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki
odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy,
preparaty farmaceutyczne, substancje dietetyczne przystosowane
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do celów medycznych, żywność dietetyczna dla celów leczniczych,
odżywki dla niemowląt i sportowców, maści i balsamy lecznicze, preparaty medyczne do odchudzania i utrzymania sylwetki, witaminy,
preparaty witaminowe i mineralne.

(111) 295824
(220) 2016 07 25
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) Molly IPA
(540)

(210) 457796

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe,
napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje orzeźwiające,
napoje witaminizowane, aromatyzowane napoje gazowane, sorbety
w postaci napojów, napoje owocowe, napoje warzywne, soki, soki
owocowe, soki warzywne, nektary owocowe, nektary warzywne,
koktajle bezalkoholowe, woda, woda mineralna i gazowana, syropy
owocowe, preparaty do produkcji napojów, 43 usługi restauracyjne,
usługi w zakresie restauracji samoobsługowych, restauracji szybkiej
obsługi, usługi barowe, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, kawiarni, kafeterii, pubów, kantyn, pizzerii, stołówek, bufetów, usługi
obsługi gastronomicznej z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi w zakresie zaopatrywania w żywność i napoje na zamówienie, usługi kateringowe, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń.
(111) 295825
(220) 2016 06 20
(210) 458047
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) TOMASIK PAWEŁ INVESTOM, Chojnów, PL.
(540) SCARPUR
(510), (511) 8 tarcze do cięcia metalu / inoxu jako narzędzia obsługiwane ręcznie, tarcze do szlifowania metalu / inoxu jako narzędzia
obsługiwane ręcznie.
(111) 295826
(220) 2016 06 21
(210) 458099
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) OCTIM WYTWÓRNIA OCTU I MUSZTARDY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztynek, PL.
(540) GLAZURA BALSAMICZNA OCTIM OD 1965
(540)

(531) 27.05.05, 26.04.07
(510), (511) 30 glazury do szynki, mięsne sosy, ocet, przyprawy, sosy
do sałatek, sosy przyprawy, sosy sałatkowe.
(111) 295827
(220) 2016 06 21
(210) 458123
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) GET IN BANK
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 27.05.01, 24.15.01, 29.01.12
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(510), (511) 9 magnetycznie kodowane karty i karty zawierające płytki obwodów scalonych (karty inteligentne), karty obciążeniowe, karty
bankowe, karty kredytowe, karty debetowe i karty płatnicze, czytniki
kart, oprogramowanie komputerowe dla umożliwienia kartom inteligentnym współdziałanie z terminalami i czytnikami, weryfikująca
aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart obciążeniowych, kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i kart
płatniczych, czytniki kart, komputery, urządzenia peryferyjne do komputerów, urządzenia do transmisji danych, komputerowe nośniki danych, pamięci komputerowe, urządzenia do transmisji i przetwarzania
informacji, czytniki, programy komputerowe, oprogramowanie do zabezpieczenia składów danych oraz wyszukiwania i transmisji poufnych
informacji klienta używanych przez osoby, instytucje bankowe i finansowe, dane na nośnikach magnetycznych i optycznych, dyski magnetyczne, optyczne, dyski audio-video, dyski kompaktowe, dyskietki,
urządzenia do interkomunikacji, elektroniczne urządzenia biurowe,
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, prace biurowe, usługi doradcze w zakresie
organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami i przedsięwzięciami,
pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, usługi w zakresie
badania rynku i prognoz ekonomicznych, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego, usługi w zakresie sporządzania
analiz rynkowych, usługi pośrednictwa handlowego, analizy kosztów,
ekspertyzy opłacalności, prognozy ekonomiczne, przetwarzanie informacji statystycznych, sporządzanie wyciągów z kont, promocja
sprzedaży wykonywana na rzecz osób trzecich, usługi agencji reklamowych z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych oraz
ofert reklamowych, informacja, doradztwo i konsulting w zakresie
działalności gospodarczej oraz doboru metod i technik reklamowania,
doradztwo podatkowe (rachunkowość), księgowość i rachunkowość,
usługi w zakresie obsługi programów lojalnościowych i programów
promocyjnych świadczone na rzecz osób trzecich, archiwizacja dokumentów, doradztwo i konsulting w zakresie archiwizacji dokumentów,
informacja o ww. usługach, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie nieruchomości, usługi bankowe, doradztwo finansowe, usługi w zakresie bankowości internetowej, usługi
kredytowe, usługi inwestycyjne, usługi związane z bankowością inwestycyjną, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, zarządzanie
funduszami inwestycyjnymi, usługi maklerskie, brokerskie, audytorskie, obrót papierami wartościowymi, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i papierami wartościowymi, pośrednictwo w sprzedaży
ubezpieczeń, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów
wartościowych oraz na rynku nieruchomości, organizowanie aukcji,
prowadzenie rachunków bankowych, przeprowadzanie rozliczeń
pieniężnych, przyjmowanie lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach, finansowanie pożyczek, sprzedaż weksli, weksli własnych oraz czeków, obrót
i wymiana walut, usługi związane z kartami kredytowymi i płatniczymi, usługi związane z odzyskiwaniem kredytów, poręczanie funduszy,
zapewnianie funduszy (kapitałów) dla osób trzecich, doradztwo w zakresie obrotu kapitałowego, udzielanie i zaciąganie kredytów w bankach, wykonywanie operacji czekowych i wekslowych, windykacja
należności, wydawanie i obsługa kart kredytowych, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, zarządzanie portfelem instrumentów
finansowych, analiza finansowa i doradztwo, doradztwo finansowe
dotyczące podatków, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości,
usługi zastawu, zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz
innymi aktywami, usługi zarządzania ryzykiem finansowym, doradztwo inwestycyjne, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych
i powierniczych, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo w dokonywaniu inwestycji kapitałowych, dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych, usługi depozytowe, w tym usługi sejfów depozytowych,
usługi deponowania kosztowności, usługi elektronicznej portmonetki o pamiętanej wartości, umożliwianie elektronicznych transferów
funduszy i walut, usługi płatności elektronicznych, usługi związane
z regulowaniem i autoryzowaniem transakcji, doradztwo ubezpieczeniowe, usługi dotyczące ubezpieczeń podróżnych, usługi weryfikacji
czeków, obsługa czeków podróżnych, usługi związane z emitowaniem
i wykupywaniem/opłacaniem czeków podróżnych i voucherów podróżnych, usługi leasingowe, uzyskiwanie środków z tytułu należności
przez ich sprzedaż osobom trzecim (faktoring), usługi gwarantowane
emisji papierów wartościowych (underwriting), wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi, usługi
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doradcze dotyczące wszystkich w/w usług, informacja o ww. usługach,
38 usługi telekomunikacyjne, usługi sieci komputerowych, mianowicie: przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego, udostępnianie łączności
do przesyłania informacji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz
urządzenia satelitarne, udostępnianie połączenia ze światową siecią
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych,
transmisje internetowe, prowadzenie forum on-line, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę klienta przez Internet, usługi
umożliwiania dostępu do portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami
i poradami dla inwestorów, usługi umożliwiania dostępu do platformy
internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, usługi świadczone przez agencje informacyjne, przesyłanie informacji, transmisja
informacji, tekstu i obrazu przy pomocy komputerów, komunikacja
przy pomocy terminali komputerowych, łączność elektroniczna, usługi prowadzenia portali internetowych, usługi przydzielania dostępu
i obsługa poczty elektronicznej, usługi przesyłania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale komunikacyjne i informacyjne,
obsługa baz danych dostępnych przez Internet, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet, rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem Internetu, informacja o ww. usługach, 41 publikacje multimedialne, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, edukacja, kursy korespondencyjne, tłumaczenia, publikowanie książek, usługi w zakresie rozrywki,
nauczania, kształcenia, organizowanie i obsługa konferencji, imprez
i wystaw, organizowanie loterii, organizacja i prowadzenie zjazdów,
kongresów, wyjazdów i imprez integracyjnych, przyjęć, bankietów,
zawodów sportowych, konkursów oraz turniejów sportowych, edukacyjnych i rozrywkowych, informacja o ww. usługach, 45 usługi prawnicze, wykonywanie ekspertyz prawnych, doradztwo prawne, doradztwo w zakresie własności przemysłowej, informacja o ww. usługach.

(111) 295828
(220) 2016 06 21
(210) 458127
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) GETIN IN BUSINESS
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.15.01
(510), (511) 9 magnetycznie kodowane karty i karty zawierające płytki obwodów scalonych (karty inteligentne), karty obciążeniowe, karty
bankowe, karty kredytowe, karty debetowe i karty płatnicze, czytniki
kart, oprogramowanie komputerowe dla umożliwienia kartom inteligentnym współdziałanie z terminalami i czytnikami, weryfikująca
aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart obciążeniowych, kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i kart
płatniczych, czytniki kart, komputery, urządzenia peryferyjne do komputerów, urządzenia do transmisji danych, komputerowe nośniki danych, pamięci komputerowe, urządzenia do transmisji i przetwarzania
informacji, czytniki, programy komputerowe, oprogramowanie do zabezpieczenia składów danych oraz wyszukiwania i transmisji poufnych
informacji klienta używanych przez osoby, instytucje bankowe i finansowe, dane na nośnikach magnetycznych i optycznych, dyski magnetyczne, optyczne, dyski audio-video, dyski kompaktowe, dyskietki,
urządzenia do interkomunikacji, elektroniczne urządzenia biurowe,
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, prace biurowe, usługi doradcze w zakresie
organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami i przedsięwzięciami,
pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, usługi w zakresie
badania rynku i prognoz ekonomicznych, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego, usługi w zakresie sporządzania
analiz rynkowych, usługi pośrednictwa handlowego, analizy kosztów,
ekspertyzy opłacalności, prognozy ekonomiczne, przetwarzanie informacji statystycznych, sporządzanie wyciągów z kont, promocja
sprzedaży wykonywana na rzecz osób trzecich, usługi agencji reklamowych z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwięko-
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wych, audiowizualnych i multimedialnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych oraz
ofert reklamowych, informacja, doradztwo i konsulting w zakresie
działalności gospodarczej oraz doboru metod i technik reklamowania,
doradztwo podatkowe (rachunkowość), księgowość i rachunkowość,
usługi w zakresie obsługi programów lojalnościowych i programów
promocyjnych świadczone na rzecz osób trzecich, archiwizacja dokumentów, doradztwo i konsulting w zakresie archiwizacji dokumentów,
informacja o ww. usługach, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie nieruchomości, usługi bankowe, doradztwo finansowe, usługi w zakresie bankowości internetowej, usługi
kredytowe, usługi inwestycyjne, usługi związane z bankowością inwestycyjną, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, zarządzanie
funduszami inwestycyjnymi, usługi maklerskie, brokerskie, audytorskie, obrót papierami wartościowymi, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i papierami wartościowymi, pośrednictwo w sprzedaży
ubezpieczeń, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów
wartościowych oraz na rynku nieruchomości, organizowanie aukcji,
prowadzenie rachunków bankowych, przeprowadzanie rozliczeń
pieniężnych, przyjmowanie lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach, finansowanie pożyczek, sprzedaż weksli, weksli własnych oraz czeków, obrót
i wymiana walut, usługi związane z kartami kredytowymi i płatniczymi, usługi związane z odzyskiwaniem kredytów, poręczanie funduszy,
zapewnianie funduszy (kapitałów) dla osób trzecich, doradztwo w zakresie obrotu kapitałowego, udzielanie i zaciąganie kredytów w bankach, wykonywanie operacji czekowych i wekslowych, windykacja
należności, wydawanie i obsługa kart kredytowych, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, zarządzanie portfelem instrumentów
finansowych, analiza finansowa i doradztwo, doradztwo finansowe
dotyczące podatków, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości,
usługi zastawu, zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz
innymi aktywami, usługi zarządzania ryzykiem finansowym, doradztwo inwestycyjne, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych
i powierniczych, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo w dokonywaniu inwestycji kapitałowych, dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych, usługi depozytowe, w tym usługi sejfów depozytowych,
usługi deponowania kosztowności, usługi elektronicznej portmonetki o pamiętanej wartości, umożliwianie elektronicznych transferów
funduszy i walut, usługi płatności elektronicznych, usługi związane
z regulowaniem i autoryzowaniem transakcji, doradztwo ubezpieczeniowe, usługi dotyczące ubezpieczeń podróżnych, usługi weryfikacji
czeków, obsługa czeków podróżnych, usługi związane z emitowaniem
i wykupywaniem/opłacaniem czeków podróżnych i voucherów podróżnych, usługi leasingowe, uzyskiwanie środków z tytułu należności
przez ich sprzedaż osobom trzecim (faktoring), usługi gwarantowane
emisji papierów wartościowych (underwriting), wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi, usługi
doradcze dotyczące wszystkich w/w usług, informacja o ww. usługach,
38 usługi telekomunikacyjne, usługi sieci komputerowych, mianowicie: przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego, udostępnianie łączności
do przesyłania informacji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz
urządzenia satelitarne, udostępnianie połączenia ze światową siecią
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych,
transmisje internetowe, prowadzenie forum on-line, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę klienta przez Internet, usługi
umożliwiania dostępu do portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami
i poradami dla inwestorów, usługi umożliwiania dostępu do platformy
internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, usługi świadczone przez agencje informacyjne, przesyłanie informacji, transmisja
informacji, tekstu i obrazu przy pomocy komputerów, komunikacja
przy pomocy terminali komputerowych, łączność elektroniczna, usługi prowadzenia portali internetowych, usługi przydzielania dostępu
i obsługa poczty elektronicznej, usługi przesyłania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale komunikacyjne i informacyjne,
obsługa baz danych dostępnych przez Internet, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet, rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem Internetu, informacja o ww. usługach, 41 publikacje multimedialne, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, edukacja, kursy koresponden-
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cyjne, tłumaczenia, publikowanie książek, usługi w zakresie rozrywki,
nauczania, kształcenia, organizowanie i obsługa konferencji, imprez
i wystaw, organizowanie loterii, organizacja i prowadzenie zjazdów,
kongresów, wyjazdów i imprez integracyjnych, przyjęć, bankietów,
zawodów sportowych, konkursów oraz turniejów sportowych, edukacyjnych i rozrywkowych, informacja o ww. usługach, 45 usługi prawnicze, wykonywanie ekspertyz prawnych, doradztwo prawne, doradztwo w zakresie własności przemysłowej, informacja o ww. usługach.

Nr 9/2017

(111) 295831
(220) 2016 06 23
(210) 458199
(151) 2017 01 17
(441) 2016 09 26
(732) DWELL WELL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) The Place Your place. Your home. Come In.
(540)

(111) 295829
(220) 2016 06 22
(210) 458183
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) AQUATECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) AQUATECH
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 sprężarki do instalacji oczyszczających, maszyny do filtrowania, filtry jako części maszyn lub silników, filtry jako wkłady
do maszyn filtrujących, rozdrabniarki odpadków, urządzenia do zagęszczania odpadów, rozpylacze do ścieków, 11 aparatura i instalacje
wodne i sanitarne, aparatura i instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz instalacji wodnych
i gazowych, aparatura i urządzenia do instalacji chłodniczych, filtry
jako części instalacji domowych lub przemysłowych, klapy powietrza
oraz inne części składowe wymienników ciepła, komory jako zbiorniki do instalacji sanitarnych, urządzenia i instalacje do nawadniania stosowane w rolnictwie, aparatura i urządzenia do czyszczenia
ścieków, aparatura i urządzenia do czyszczenia powietrza, przewody
jako części instalacji sanitarnych, przyrządy wentylacyjne, klimatyzacyjne, oczyszczające powietrze, osuszające i nawilżające do instalowania na podłogach i nanoszenia na sufity lub ściany w budynkach,
systemy i instalacje do celów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
oczyszczania powietrza oraz nawilżania i osuszania, rury jako części
instalacji sanitarnych, instalacje do oczyszczania wód ściekowych,
woreczki jednorazowe przeznaczone do sterylizacji, wymienniki ciepła nie będące częściami maszyn w szczególności grzejniki, chłodnice, radiatory, grzejniki konwekcyjne, zbiorniki sanitarne, 19 altany stosowane jako konstrukcje, akcesoria do instalacji sanitarnych,
baseny kąpielowe stosowane jako konstrukcje, bitumiczne wyroby
dla budownictwa, budowlane materiały niemetalowe, dachówka
niemetalowa, drobnica budowlana z tworzyw sztucznych, formy
odlewnicze niemetalowe, kabiny kąpielowe niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, kształtki niemetalowe, kształtowniki niemetalowe, materiały niemetalowe budowlane,
materiały do budowy i pokryć dróg, niemetalowe ogniotrwałe materiały budowlane, okładziny niemetalowe dla budownictwa, osadniki
niemetalowe, płytki lub płyty niemetalowe, profile niemetalowe dla
budownictwa, pojemniki z betonu i tworzywa sztucznego do instalacji oczyszczających, rury niemetalowe dla budownictwa, uliczne
ścieki niemetalowe, włazy jako pokrywy niemetalowe, niemetalowe
wykładziny dla budownictwa, zbiorniki budowlane niemetalowe,
42 usługi w zakresie architektury: ekspertyzy, opinie, projektowanie, nadzór, wykonawstwo mieszczące się w tej klasie, badania techniczne, doradztwo budowlane, ekspertyzy inżynieryjne, testowanie
materiałów, projekty techniczne z zakresu budownictwa lądowego,
usługi w zakresie stylizacji budowlanej: ekspertyzy, opinie, projektowanie, nadzór, tworzenie programów do przetwarzania danych.
(111) 295830
(220) 2016 06 22
(210) 458185
(151) 2017 03 01
(441) 2016 09 12
(732) KTA.PL HRANKOWSKA I KANAS SPÓŁKA JAWNA, Kołobrzeg, PL.
(540) Siband
(540)

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 14 zegarki na rękę, 16 opaski na rękę, 26 opaski na ramię
jako akcesoria odzieżowe, szelki do prowadzenia dzieci.

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 kupno i sprzedaż nieruchomości, wynajem i zarządzanie nieruchomościami, usługi związane z obsługą rynku nieruchomości wykonywane na zlecenie, 37 rozbiórka i przygotowanie
terenu pod budowę, roboty budowlane związane ze wznoszeniem
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, pozostałe specjalistyczne roboty budowlane w zakresie budownictwa mieszkaniowego mieszczące się
w tej klasie, 42 usługi w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nimi doradztwo techniczne.
(111) 295832
(220) 2016 06 23
(210) 458200
(151) 2017 03 01
(441) 2016 09 12
(732) SLOVNAFT-POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) Slovnaft Partner
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny, biały
(531) 24.01.03, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 paliwa, gazy płynne, benzyny silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe, oleje przemysłowe, biopaliwa, oleje silnikowe, paliwa lotnicze, smary, 37 usługi stacji obsługi samochodów (tankowanie i obsługa), usługi motoryzacyjne prowadzone na stacjach paliw,
mianowicie usługi myjni samochodowych, usługi zabezpieczanie
pojazdów przed korozją, usługi wymiany olejów, usługi w zakresie
napraw pojazdów i przyczep, usługi wymiany opon, usługi bieżnikowania opon, usługi w zakresie prowadzenia stacji paliw.
(111) 295833
(220) 2016 06 23
(151) 2017 03 01
(441) 2016 09 12
(732) OLCZAK MICHAŁ IPMATIC, Bydgoszcz, PL.
(540) Ultima Pack
(540)

(210) 458203

Kolor znaku: szary, czerwony, biały
(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny pakujące, 35 sprzedaż maszyn pakujących,
pośrednictwo w sprzedaży maszyn, import-eksport maszyn pakujących, 39 usługowe pakowanie produktów.
(111) 295834
(220) 2016 06 27
(210) 458312
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) MD TRADE ZOFIA I ROMAN MACIOSZEK SPÓŁKA JAWNA,
Gniezno, PL.
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(540) SOFI
(510), (511) 3 płyny do prania, preparaty do prania, środki zmiękczające do tkanin, środki do płukania do prania, środki wspomagające
płukanie, stosowane podczas prania ubrań.
(111) 295835
(220) 2016 06 28
(210) 458361
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) Jaguar Land Rover Limited, Coventry, GB.
(540) RANGE
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, pojazdy lądowe, pojazdy silnikowe,
samochody, części i akcesoria do pojazdów, części i akcesoria do samochodów, rowery, wózki dziecięce i spacerowe wózki dziecięce
oraz części i akcesoria do nich, 28 gry i zabawki, karty do gry, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, dziecięce rowerki zabawkowe nie ujęte w innych klasach, zabawki, przeskalowane
modele pojazdów, przeskalowane modele zabawkowe w zestawach,
w tym modele pojazdów w formie gotowej oraz do składania, podręczne gry komputerowe, piłki golfowe, torby golfowe, zestawy
do naprawy darni i podłoża na polach golfowych, maskotki pluszowe, karty do gier rozrywkowych, puzzle, urządzenia do gier wideo,
pojazdy zabawkowe, rękawice do gier, przenośne gry z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, urządzenia do gier.
(111) 295836
(220) 2016 06 29
(210) 458374
(151) 2017 03 10
(441) 2016 09 12
(732) DEMBSKI STANISŁAW STUDIO ARTYSTYCZNE WRZAWA,
Warszawa, PL.
(540) TEATR NA LEŻAKACH
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (ulotki, prospekty, druki, próbki), rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, reklama internetowa, w tym na portalach społecznościowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie
nośników reklamowych, kreowanie wizerunku (firmy, usług, towaru),
doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania profesjonalną działalnością artystyczną, impresariat w działalność artystycznej, usługi
modelek i modeli w zakresie promocji sprzedaży i reklamy, promocja
i reklama imprez artystyczno-rozrywkowych, organizowanie wystaw
i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich w zakresie działalności filmowej teatralnej,
estradowej sprzedaż i dystrybucja gadżetów z naniesionym znakiem towarowym jako elementem reklamowym: notatniki, długopisy, torby płócienne, koszule koszulki, kubki, czapki, leżaki, ręczniki,
skarpetki, etui na telefony, etui na laptopy, etui na tablety apaszki,
pamięci flash, 41 nauczanie w zakresie tańca, choreografii tanecznych, teatru, kształcenie w zakresie teatru i tańca, prowadzenie kursów aktorskich, tanecznych i choreograficznych, usługi organizacji
rozrywki, usługi teatralne, usługi prowadzenia teatru, organizowanie
produkcji teatralnych i tanecznych, organizowanie widowisk [impresariat], produkcja, organizowanie i wystawianie przedstawień
i widowisk tanecznych, muzycznych i teatralnych, usługi edukacyjne
z zakresu teatru, choreografii i tańca, organizacja widowisk scenicznych wystawianych plenerowo jak i wystawianych w przestrzeniach
zamkniętych, organizacja, produkcja i prowadzenie imprez tanecznych, występów tanecznych, muzycznych, dramatycznych, koncertów koncertów plenerowych, usługi organizowania konkursów rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie balów, usługi dotyczące
kompozycji muzycznych, 43 usługi kawiarni, barów, restauracji, winiarni, organizacja bankietów, udostępnianie obiektów i sprzętów
na bankiety i uroczystości towarzyskie catering, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje widowisk artystycznych i imprez masowych.
(111) 295837
(220) 2016 06 29
(210) 458375
(151) 2017 03 08
(441) 2016 09 12
(732) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK
BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) LACTORAL immuno
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 5 żywność dietetyczna do celów leczniczych, preparaty
bakteryjne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, guma do żucia do celów medycznych, herbata lecznicza,
plastry do celów leczniczych, suplement diety do celów wspomagania leczenia, kultury mikroorganizmów do celów leczniczych, preparaty z mikroorganizmów do celów leczniczych, napoje lecznicze,
leki wspierające, podłoża dla kultur bakteryjnych, leki do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, szczepionki, wyroby medyczne
do celów leczniczych lub diagnostycznych zawarte w tej klasie, środki
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, syropy do użytku
farmaceutycznego, zioła lecznicze, szczepionki, 29 produkty mleczne,
35 dystrybucja materiałów reklamowych i próbek, publikacja tekstów
reklamowych, reklama internetowa, telewizyjna i prasowa, sprzedaż
i promocja bezpośrednia towarów: żywność dietetyczna do celów
leczniczych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, guma do żucia do celów medycznych, herbata lecznicza, plastry do celów leczniczych, suplement, diety do celów wspomagania leczenia, kultury mikroorganizmów do celów leczniczych, preparaty z mikroorganizmów do celów leczniczych,
napoje lecznicze, leki wspierające, podłoża dla kultur bakteryjnych,
leki do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, szczepionki,
wyroby medyczne do celów leczniczych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, syropy do użytku farmaceutycznego,
zioła lecznicze, szczepionki, produkty mleczne.

(111) 295838
(220) 2016 06 29
(210) 458376
(151) 2017 03 08
(441) 2016 09 12
(732) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK
BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) LACTORAL IBD
(540)

Kolor znaku: szary, fioletowy
(531) 26.11.01, 26.11.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 żywność dietetyczna do celów leczniczych, preparaty
bakteryjne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, guma do żucia do celów medycznych, herbata lecznicza,
plastry do celów leczniczych, suplement diety do celów wspomagania leczenia, kultury mikroorganizmów do celów leczniczych, preparaty z mikroorganizmów do celów leczniczych, napoje lecznicze,
leki wspierające, podłoża dla kultur bakteryjnych, leki do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, szczepionki, wyroby medyczne
do celów leczniczych lub diagnostycznych zawarte w tej klasie, środki
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, syropy do użytku
farmaceutycznego, zioła lecznicze, szczepionki, 29 produkty mleczne,
35 dystrybucja materiałów reklamowych i próbek, publikacja tekstów
reklamowych, reklama internetowa, telewizyjna i prasowa, sprzedaż
i promocja bezpośrednia towarów: żywność dietetyczna do celów
leczniczych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, guma do żucia do celów medycznych, herbata lecznicza, plastry do celów leczniczych, suplement diety
do celów wspomagania leczenia, kultury mikroorganizmów do celów
leczniczych, preparaty z mikroorganizmów do celów leczniczych, napoje lecznicze, leki wspierające, podłoża dla kultur bakteryjnych, leki
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, szczepionki, wyroby medyczne do celów leczniczych, środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia medycznego, syropy do użytku farmaceutycznego,
zioła lecznicze, szczepionki, produkty mleczne.
(111) 295839
(220) 2016 06 30
(210) 458426
(151) 2017 02 14
(441) 2016 10 24
(732) KOCIŃSKA KINGA GRUPA PASZOWA AGROHURT,
Andrzejewo, PL.
(540) strong bull
(510), (511) 17 folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, izolacyjne folie
metalowe, materiały filtracyjne stosowane jako półprodukty w postaci pianki lub folii z tworzyw sztucznych, nici z tworzyw sztucznych
nie dla włókiennictwa, włókna z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, materiały do pakowania z gumy lub tworzyw sztucznych, ma-
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teriały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, druty do zgrzewania z tworzyw sztucznych, sznurki z tworzyw sztucznych stosowane
w rolnictwie zawarte w tej klasie, 18 obroczniaki jako worki służące
karmieniu zwierząt, myśliwskie worki jako akcesoria do polowań, worki do transportu i przechowywania materiałów luzem, worki do transportu i przechowywania materiałów luzem stosowane jako big bagi,
nosidła do transportu ładunków niemetalowe, zawiesia do transportu
ładunków niemetalowe, szelki do transportu ładunków niemetalowe,
worki do pakowania z materiałów tekstylnych, worki na obrok, worki
na zwłoki, worki pocztowe, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, aukcje publiczne, badania opinii publicznej,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, ekspertyzy
w działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej,
opinie, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
promocja sprzedaży stosowania dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi w zakresie działalności handlowej
polegającej na kojarzeniu kontrahentów, usługi konsultingowe w zakresie obrotu ropą naftową, paliwami ropopochodnymi, biopaliwami
i innymi, usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni sklepach przez Internet ze sprzętem i wyrobami:
do użytku spożywczego, z przeznaczeniem dla rolnictwa, maszyn
i urządzeń rolniczych oraz części do tych maszyn i urządzeń, z przeznaczeniem dla budownictwa, usługi handlowe w zakresie obrotu
płodów rolnych i żywych zwierząt, usługi handlowe w zakresie obrotu tytoniu nasion i pasz dla zwierząt, usługi handlowe w zakresie
półproduktów pochodzenia rolniczego, usługi handlowe w zakresie
surowców dla przemysłu włókienniczego, usługi handlowe w zakresie produktów pochodzenia ogrodniczego i kwiatów, usługi handlowe w zakresie półproduktów z metali i rud metali, usługi w zakresie
organizacji i zarządzaniem programów lojalnościowych dla klientów,
usługi w zakresie zarządzania zakupami i transakcjami jako usługi zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania
zakupami i transakcjami, usługi dotyczące kupowania i zapłaty za paliwa do pojazdów mechanicznych i rolniczych jako usługi zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi związane z prowadzeniem hurtowni: paliw olejów i wszelkich akcesoriów samochodowych oraz sklepów
na stacjach paliwowych w zakresie towarów dla rolnictwa oraz innych
artykułów powszechnego użytku, reklama radiowa telewizyjna, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama prasowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie: biznesu
zarządzania czynności biurowych.

(111) 295840
(220) 2016 06 30
(210) 458427
(151) 2017 01 26
(441) 2016 08 16
(732) 1 LOGISTICS ŻURALSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włynkówko, PL.
(540) fachpack
(510), (511) 6 pojemniki metalowe, palety metalowe, stojaki metalowe, skrzynki i skrzynie metalowe, nadstawki paletowe, pojemniki
paletowe metalowe, 11 pojemniki chłodnicze, 12 wózki podnośnikowe, wózki transportowe, 20 palety z tworzyw sztucznych, pojemniki
niemetalowe, pojemniki z tworzyw sztucznych.
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(510), (511) 35 agencje reklamowe, produkcja filmów reklamowych,
produkcja reklam telewizyjnych, radiowych i kinowych, usługi reklamowe i promocyjne, w tym promowanie i reklamowanie za pośrednictwem Internetu, prasy, radia i telewizji, świadczenie usług
na rzecz osób trzecich w zakresie sprzedaży czasu antenowego, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, organizacja wystaw w celach reklamowych, sprzedaż
zarejestrowanych na dostępnych nośnikach nagrań dźwiękowych
i obrazowych, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych na drodze ich reklamy, 38 usługi agencji informacyjnych
w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości poprzez radio,
telewizję, Internet, prasę, prowadzenie stacji radiowych i telewizyjnych, nadawanie programów radiowych i telewizyjnych (emisja RTV),
transmisje i retransmisje programów radiowych i programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, rozpowszechnianie programów
(audycji) radiowych i telewizyjnych, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi portalu internetowego obejmujące takie usługi telekomunikacyjne jak: przesyłanie
za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych
i dźwiękowych z zakresu nagrań fonograficznych, nagrań video, wiadomości bieżących, rozrywki, sportu, usługi poczty elektronicznej,
obsługa internetowych forów dyskusyjnych, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową umożliwianie dostępu do globalnej sieci komputerowej dla użytkowników
(ISP), przesyłanie informacji zapisanej na płytach DVD, CD, VCD oraz
kasetach video, przesyłanie informacji SMS-em, MMS-em, przesyłanie informacji, z zastosowaniem-do nadawania i/lub odbioru informacji-urządzeń mobilnych, 41 produkcja i montaż programów radiowych i telewizyjnych, radiowe i telewizyjne programy rozrywkowe,
organizowanie rozrywki radiowej i telewizyjnej, produkcja filmów,
usługi studia nagrań, nagrywanie filmów na taśmach wideo (filmowanie), organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych,
organizowanie loterii, wydawanie i produkcja nagrań dźwiękowych,
usługi reporterskie, fotoreportaże, organizowanie i realizacja spektakli, widowisk, pokazów, koncertów i imprez rozrywkowych oraz
kulturalnych, organizowanie imprez sportowych, usługi impresariów
w zakresie organizowania spektakli, wypożyczanie zarejestrowanych
na dostępnych nośnikach nagrań dźwiękowych i obrazowych, organizowanie wystaw kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie plebiscytów.

(111) 295842
(220) 2015 12 23
(210) 450808
(151) 2017 03 16
(441) 2016 04 11
(732) HB REAVIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) VARSO GALLERY WARSAW
(540)

(111) 295841
(220) 2015 12 22
(210) 450769
(151) 2017 03 29
(441) 2016 04 11
(732) GRUPA RADIOWA AGORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) RADIO Pogoda
(540)

Kolor znaku: czerwony, granatowy, żółty
(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.11.01, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.13

Kolor znaku: srebrny, biały
(531) 26.03.07, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, karton, broszury, ulotki, plakaty, stojaki reklamowe z papieru lub kartonu, standy reklamowe z papieru lub kartonu, banery reklamowe z papieru lub kartonu, zaproszenia, koperty,
foldery, wizytówki, papier firmowy, kalendarze, gadgety reklamowe
z papieru lub kartonu, druki, materiały introligatorskie, fotografie,
materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt
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biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce
drukarskie, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, organizowanie wynajmu
nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie nieruchomościami.

(111) 295843
(220) 2015 12 23
(210) 450809
(151) 2017 03 16
(441) 2016 04 11
(732) HB REAVIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) VARSO GALLERY WARSAW
(540)

Kolor znaku: zielony, srebrny, żółty
(531) 26.03.01, 26.03.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier, karton, broszury, ulotki, plakaty, stojaki reklamowe z papieru lub kartonu, standy reklamowe z papieru lub kartonu, banery reklamowe z papieru lub kartonu, zaproszenia, koperty,
foldery, wizytówki, papier firmowy, kalendarze, gadgety reklamowe
z papieru lub kartonu, druki, materiały introligatorskie, fotografie,
materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt
biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce
drukarskie, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, organizowanie wynajmu
nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie nieruchomościami.
(111) 295844
(220) 2015 12 23
(210) 450810
(151) 2017 03 16
(441) 2016 04 11
(732) HB REAVIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) VARSO GALLERY WARSAW
(540)
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z papieru lub kartonu, druki, materiały introligatorskie, fotografie,
materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt
biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce
drukarskie, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, organizowanie wynajmu
nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie nieruchomościami.

(111) 295845
(220) 2015 12 23
(210) 450811
(151) 2017 03 16
(441) 2016 04 11
(732) HB REAVIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) VARSO GALLERY WARSAW
(540)

Kolor znaku: granatowy, srebrny
(531) 26.03.01, 26.03.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, karton, broszury, ulotki, plakaty, stojaki reklamowe z papieru lub kartonu, standy reklamowe z papieru lub kartonu, banery reklamowe z papieru lub kartonu, zaproszenia, koperty,
foldery, wizytówki, papier firmowy, kalendarze, gadgety reklamowe
z papieru lub kartonu, druki, materiały introligatorskie, fotografie,
materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt
biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce
drukarskie, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, organizowanie wynajmu
nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie nieruchomościami.
(111) 295846
(220) 2015 12 28
(151) 2017 03 14
(441) 2016 03 29
(732) ŚNIEŻKA-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzice, PL.
(540) michAuki
(540)

(210) 450848

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze trwałe, wyroby czekoladowane,
cukierki czekoladowane, czekoladki nadziewane.

Kolor znaku: granatowy, niebieski, srebrny, żółty
(531) 26.03.01, 26.03.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 papier, karton, broszury, ulotki, plakaty, stojaki reklamowe z papieru lub kartonu, standy reklamowe z papieru lub kartonu, banery reklamowe z papieru lub kartonu, zaproszenia, koperty,
foldery, wizytówki, papier firmowy, kalendarze, gadgety reklamowe

(111) 295847
(220) 2016 01 05
(210) 451048
(151) 2017 03 07
(441) 2016 04 11
(732) UPL EUROPE LTD, Warrington, GB.
(540) XANADU
(510), (511) 1 środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, nawozy, 5 pestycydy, herbicydy, insektycydy,
fungicydy, chemiczne środki wspomagające pestycydy, herbicydy,
insektycydy i fungicydy, środki do kontrolowania i/lub niszczenia
szkodników, chwastów, chorób i/lub robactwa.
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(111) 295848
(220) 2016 01 08
(210) 451165
(151) 2017 03 03
(441) 2016 04 11
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) envelo BANK
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, granatowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.02, 26.01.04
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne nośniki
danych, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, hologramy, aparatura do przetwarzania informacji, pamięci komputerowe, karty magnetyczne, karty magnetyczne identyfikacyjne, karty
z pamięcią lub mikroprocesorem, karty kredytowe i bankomatowe,
oprogramowanie komputerowe, w tym do obsługi bankowości elektronicznej, elektroniczne nośniki danych, urządzenia peryferyjne
do komputerów, urządzenia do transmisji danych, komputerowe
nośniki danych, urządzenia do transmisji i przetwarzania informacji,
35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi lub
przemysłowymi, opracowania i organizowania programów promocyjnych, badania opinii społecznej, badania rynku, uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych baz danych, kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług, wyszukiwania informacji dla
osób trzecich, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i materiałów reklamowych, w tym
rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu internetowego, reklamy korespondencyjnej, rozpowszechniania materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów,
broszur), dystrybucji materiałów reklamowych, zbierania, adresowania
i kopertowanie towarów (prace biurowe), gromadzenia dokumentów
w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom, powielania dokumentów, usługi call center, agencje importowo-eksportowe, agencje
informacji handlowej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy kosztów, ekspertyzy opłacalności, prognozy ekonomiczne, przetwarzanie informacji
statystycznych, 36 usługi bankowe, usługi finansowe, usługi bankowe
i finansowe przy wykorzystaniu mobilnych technik i technologii teleinformatycznych, działalność monetarna, usługi w zakresie wyceny
finansowej, pośrednictwa giełdowego, usługi w zakresie prowadzenia
rachunków bankowych, usługi w zakresie obsługi oraz przyjmowania
lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, usługi w zakresie elektronicznego transferu
kapitału, usługi maklerskie, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego,
usługi pośrednictwa finansowego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych,
usługi w zakresie: przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, udzielania
kredytów i pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich, udzielania poręczeń, otwierania akredytyw, dokonywania
obrotu wartościami dewizowymi oraz prowadzenia obsługi finansowej
obrotów za granicą, dokonywania terminowych operacji finansowych,
usługi bankowe i finansowe przy użyciu technik i technologii teleinformatycznych, usługi w zakresie elektronicznych transakcji telefonem
komórkowym, urządzeniem mobilnym, usługi w zakresie: obsługa
płatności handlu elektronicznego, usługi płatności elektronicznej,
w tym elektroniczne wytwarzanie i transmisja rachunków z danymi
dotyczącymi płatności, obsługa płatności bezgotówkowych, usługi
leasingu, obsługa kart pre-paid, w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych przez płatność pre-paid, obsługa kart bankowych,
kart kredytowych, kart debetowych i usługi elektronicznych kart płatniczych, ściąganie należności / wierzytelności, elektroniczny transfer
środków finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną,
usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków finansowych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji
transakcji poprzez otwartą platformę elektroniczną, administrowanie
nieruchomościami, doradztwo w sprawach finansowych, informacje
finansowe, zarządzanie majątkiem nieruchomym, operacje walutowe,
informacje w sprawach ubezpieczenia, wymiana pieniędzy, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, zarządzanie portfelem instrumentów finansowych, analiza finansowa i doradztwo, usługi doradcze
dotyczące wszystkich w/w usług, informacja o ww. usługach, 38 usługi
w zakresie: obsługi klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, udo-
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stępnianie środków łączności umożliwiających obsługę klienta przez
Internet, usługi udostępniania portalu z informacjami finansowymi,
gospodarczymi, udostępniania informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową,
w tym Internet, usługi w zakresie dostępu do sieci komputerowych,
w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych, usługi
w zakresie udostępniania internetowych kont, usługi w zakresie obustronnej transmisji danych, usługi portali internetowych polegające
na dostarczaniu użytkownikom danych oraz informacji tekstowych
i obrazowych za pośrednictwem Internetu, usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi przesyłania
telekopii, usługi telekomunikacyjne, informacja o ww. usługach.

(111) 295849
(220) 2016 01 11
(210) 451208
(151) 2017 03 14
(441) 2016 04 11
(732) POLSKA RADA BIZNESU-POLISH BUSINESS ROUNDTABLE,
Warszawa, PL.
(540) PRB
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje, książki, wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury,
foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, kalendarze, artykuły
biurowe, przybory do pisania, 35 ekspertyzy i doradztwo w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi pozyskiwania, opracowywania
i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, badania rynku,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
prognozy ekonomiczne, usługi w zakresie reklamy i promocji, usługi
dotyczące public relations, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie i prowadzenie konkursów, publikacja elektroniczna on-line analiz, książek i periodyków, publikowanie
książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe.
(111) 295850
(220) 2016 01 12
(151) 2017 03 03
(441) 2016 04 11
(732) House of Prince A/S, Kopenhaga V, DK.
(540) ROCKETS
(540)

(210) 451217

(531) 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 34 papierosy, tytoń, wyroby tytoniowe, zapalniczki, zapałki, przybory dla palaczy.
(111) 295851
(220) 2016 01 13
(210) 451270
(151) 2017 03 14
(441) 2016 04 25
(732) EXELTIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) UNOLTE
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, preparaty
witaminowe, żywność dietetyczna zawarta w klasie 05, substancje
dietetyczne do celów leczniczych lub weterynaryjnych, suplementy
diety dla ludzi i zwierząt.
(111) 295852
(220) 2016 01 14
(151) 2017 03 08
(441) 2016 04 25
(732) MAS-POL KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chęciny, PL.
(540) MAS-pro
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.04.19, 27.05.01, 29.01.12

(210) 451301
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(510), (511) 2 barwniki spożywcze, 5 błonnik pokarmowy, 30 przyprawy i mieszanki przyprawowe, pieprz, sól, mieszanki przyprawowe
do wyrobów masarskich, garmażeryjnych i gastronomicznych, sól
do konserwowania żywności, sosy (przyprawy), solanki do marynat,
aromaty do żywności .
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(111) 295853
(220) 2016 01 18
(210) 451406
(151) 2017 03 06
(441) 2016 04 25
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) envelo BANK
(540)

gospodarczymi, udostępniania informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową,
w tym Internet, usługi w zakresie dostępu do sieci komputerowych,
w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych, usługi
w zakresie udostępniania internetowych kont, usługi w zakresie obustronnej transmisji danych, usługi portali internetowych polegające
na dostarczaniu użytkownikom danych oraz informacji tekstowych
i obrazowych za pośrednictwem Internetu, usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi przesyłania telekopii, usługi telekomunikacyjne, informacja o ww. usługach.

Kolor znaku: biały, czerwony, granatowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.02, 26.01.04
(510), (511) 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami
handlowymi lub przemysłowymi, opracowania i organizowania programów promocyjnych, badania opinii społecznej, badania rynku,
uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych baz
danych, kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług,
wyszukiwania informacji dla osób trzecich, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń
i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu internetowego, reklamy korespondencyjnej, rozpowszechniania materiałów
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), dystrybucji
materiałów reklamowych, zbierania, adresowania i kopertowanie
towarów (prace biurowe), gromadzenia dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom, powielania dokumentów,
usługi call center, agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy kosztów, ekspertyzy
opłacalności, prognozy ekonomiczne, przetwarzanie informacji statystycznych, 36 usługi bankowe, usługi finansowe, usługi bankowe
i finansowe przy wykorzystaniu mobilnych technik i technologii
teleinformatycznych, działalność monetarna, usługi w zakresie wyceny finansowej, pośrednictwa giełdowego, usługi w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, usługi w zakresie obsługi oraz
przyjmowania lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych,
w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, usługi w zakresie elektronicznego transferu kapitału, usługi maklerskie, usługi pośrednictwa
ubezpieczeniowego, usługi pośrednictwa finansowego za pomocą
urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie
funduszy inwestycyjnych, usługi w zakresie: przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych oraz
pożyczek i kredytów konsumenckich, udzielania poręczeń, otwierania akredytyw, dokonywania obrotu wartościami dewizowymi oraz
prowadzenia obsługi finansowej obrotów za granicą, dokonywania
terminowych operacji finansowych, usługi bankowe i finansowe przy
użyciu technik i technologii teleinformatycznych, usługi w zakresie
elektronicznych transakcji telefonem komórkowym, urządzeniem
mobilnym, usługi w zakresie: obsługa płatności handlu elektronicznego, usługi płatności elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi płatności,
obsługa płatności bezgotówkowych, usługi leasingu, obsługa kart
pre-paid, w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych
przez płatność pre-paid, obsługa kart bankowych, kart kredytowych,
kart debetowych i usługi elektronicznych kart płatniczych, ściąganie
należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną, usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków finansowych/pieniężnych
i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez
otwartą platformę elektroniczną, administrowanie nieruchomościami, doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe, zarządzanie majątkiem nieruchomym, operacje walutowe, informacje
w sprawach ubezpieczenia, wymiana pieniędzy, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, zarządzanie portfelem instrumentów
finansowych, analiza finansowa i doradztwo, usługi doradcze dotyczące wszystkich w/w usług, informacja o ww. usługach, 38 usługi
w zakresie: obsługi klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę klienta przez
Internet, usługi udostępniania portalu z informacjami finansowymi,

(111) 295854
(220) 2016 01 18
(210) 451428
(151) 2017 03 06
(441) 2016 04 25
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) EnveloKonto
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne nośniki
danych, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
hologramy, aparatura do przetwarzania informacji, pamięci komputerowe, karty magnetyczne, karty magnetyczne identyfikacyjne,
karty z pamięcią lub mikroprocesorem, karty kredytowe i bankomatowe, oprogramowanie komputerowe, w tym do obsługi bankowości elektronicznej, elektroniczne nośniki danych, urządzenia
peryferyjne do komputerów, urządzenia do transmisji danych, komputerowe nośniki danych, urządzenia do transmisji i przetwarzania
informacji, 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami
handlowymi lub przemysłowymi, opracowania i organizowania programów promocyjnych, badania opinii społecznej, badania rynku,
uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych baz
danych, kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług,
wyszukiwania informacji dla osób trzecich, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń
i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu internetowego, reklamy korespondencyjnej, rozpowszechniania materiałów
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), dystrybucji
materiałów reklamowych, zbierania, adresowania i kopertowanie
towarów (prace biurowe), gromadzenia dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom, powielania dokumentów,
usługi call center, agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy kosztów, ekspertyzy
opłacalności, prognozy ekonomiczne, przetwarzanie informacji statystycznych, 36 usługi bankowe, usługi finansowe, usługi bankowe
i finansowe przy wykorzystaniu mobilnych technik i technologii
teleinformatycznych, działalność monetarna, usługi w zakresie wyceny finansowej, pośrednictwa giełdowego, usługi w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, usługi w zakresie obsługi oraz
przyjmowania lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych,
w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, usługi w zakresie elektronicznego transferu kapitału, usługi maklerskie, usługi pośrednictwa
ubezpieczeniowego, usługi pośrednictwa finansowego za pomocą
urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie
funduszy inwestycyjnych, usługi w zakresie: przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych oraz
pożyczek i kredytów konsumenckich, udzielania poręczeń, otwierania akredytyw, dokonywania obrotu wartościami dewizowymi oraz
prowadzenia obsługi finansowej obrotów za granicą, dokonywania
terminowych operacji finansowych, usługi bankowe i finansowe przy
użyciu technik i technologii teleinformatycznych, usługi w zakresie
elektronicznych transakcji telefonem komórkowym, urządzeniem
mobilnym, usługi w zakresie: obsługa płatności handlu elektronicznego, usługi płatności elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi płatności,
obsługa płatności bezgotówkowych, usługi leasingu, obsługa kart
pre-paid, w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych
przez płatność pre-paid, obsługa kart bankowych, kart kredytowych,
kart debetowych i usługi elektronicznych kart płatniczych, ściąganie
należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną, usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków finansowych/pieniężnych
i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez
otwartą platformę elektroniczną, administrowanie nieruchomościa-
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mi, doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe, zarządzanie majątkiem nieruchomym, operacje walutowe, informacje
w sprawach ubezpieczenia, wymiana pieniędzy, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, zarządzanie portfelem instrumentów
finansowych, analiza finansowa i doradztwo, usługi doradcze dotyczące wszystkich w/w usług, informacja o ww. usługach, 38 usługi
w zakresie: obsługi klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę klienta przez
Internet, usługi udostępniania portalu z informacjami finansowymi,
gospodarczymi, udostępniania informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową,
w tym Internet, usługi w zakresie dostępu do sieci komputerowych,
w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych, usługi
w zakresie udostępniania internetowych kont, usługi w zakresie obustronnej transmisji danych, usługi portali internetowych polegające
na dostarczaniu użytkownikom danych oraz informacji tekstowych
i obrazowych za pośrednictwem Internetu, usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi przesyłania telekopii, usługi telekomunikacyjne, informacja o ww. usługach .

(111) 295855
(220) 2016 01 19
(151) 2017 02 24
(441) 2016 04 25
(732) PAWLIK AGNIESZKA, Częstochowa, PL.
(540) WLZ
(540)

(210) 451435

Kolor znaku: ciemnoniebieski, niebieski, zielony, żółty
(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 9 okulary przeciwsłoneczne, 18 plecaki, torby, walizki,
portfele, portmonetki, 25 odzież, w tym: bluzy, spodnie, buty, okrycia głowy, paski, kurtki, koszule, T-shirty .
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jak i on-line, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie
konferencji, sympozjów, szkoleń, 44 usługi doradcze z dziedziny rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.

(111) 295857
(220) 2016 01 19
(210) 451442
(151) 2017 02 22
(441) 2016 04 25
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA
AKCYJNA, Puławy, PL.
(540) HOLIST agro
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, zielony
(531) 26.02.07, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy nieorganiczne, 31 nasiona do siewu, w tym nasiona otoczkowane, 35 publikowanie tekstów reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych, handlowych, przygotowywanie reklam
w tym papierowych, radiowych, telewizyjnych, prezentowanie produktów w mediach, za pośrednictwem sieci komputerowych, internetowych, on-line, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
promocyjnych, promocja sprzedaży nawozów, preparatów, środków
chemicznych i agrochemicznych dla osób trzecich, organizacja wystaw, targów w celach handlowych lub reklamowych, komunikacja marketingowa z wykorzystaniem mediów społecznościowych,
41 publikowanie tekstów innych niż reklamowe, w tym Informacyjne,
statystyczne, naukowe, do celów edukacyjnych w formie papierowej
jak i on-line, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie
konferencji, sympozjów, szkoleń, 44 usługi doradcze z dziedziny rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
(111) 295858
(220) 2016 01 19
(210) 451443
(151) 2017 02 22
(441) 2016 04 25
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA
AKCYJNA, Puławy, PL.
(540) Holist PROTECT
(540)

(111) 295856
(220) 2016 01 19
(210) 451441
(151) 2017 02 22
(441) 2016 04 25
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA
AKCYJNA, Puławy, PL.
(540) Holist AGRO
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski, zielony
(531) 26.02.07, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 nawozy nieorganiczne, 31 nasiona do siewu, w tym nasiona otoczkowane, 35 publikowanie tekstów reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych, handlowych, przygotowywanie reklam
w tym papierowych, radiowych, telewizyjnych, prezentowanie produktów w mediach, za pośrednictwem sieci komputerowych, Internetowych, on-line, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
promocyjnych, promocja sprzedaży nawozów, preparatów,środków
chemicznych i agrochemicznych dla osób trzecich, organizacja wystaw, targów w celach handlowych lub reklamowych, komunikacja marketingowa z wykorzystaniem mediów społecznościowych,
41 publikowanie tekstów innych niż reklamowe, w tym informacyjne,
statystyczne, naukowe, do celów edukacyjnych w formie papierowej

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski, zielony
(531) 26.02.07, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 nawozy nieorganiczne, 31 nasiona do siewu, w tym nasiona otoczkowane, 35 publikowanie tekstów reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych, handlowych, przygotowywanie reklam
w tym papierowych, radiowych, telewizyjnych, prezentowanie produktów w mediach, za pośrednictwem sieci komputerowych, internetowych, on-line, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
promocyjnych, promocja sprzedaży nawozów, preparatów, środków
chemicznych i agrochemicznych dla osób trzecich, organizacja wystaw, targów w celach handlowych lub reklamowych, komunikacja marketingowa z wykorzystaniem mediów społecznościowych,
41 publikowanie tekstów innych niż reklamowe, w tym informacyjne,
statystyczne, naukowe, do celów edukacyjnych w formie papierowej
jak i on-line, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie
konferencji, sympozjów, szkoleń, 44 usługi doradcze z dziedziny rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
(111) 295859
(220) 2016 01 19
(210) 451459
(151) 2017 03 14
(441) 2016 04 25
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA URZĄ POCZTOWY
WARSZAWA 42, Warszawa, PL.
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(540) EnveloKonto firmowe
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne nośniki
danych, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
hologramy, aparatura do przetwarzania informacji, pamięci komputerowe, karty magnetyczne, karty magnetyczne identyfikacyjne,
karty z pamięcią lub mikroprocesorem, karty kredytowe i bankomatowe, oprogramowanie komputerowe, w tym do obsługi bankowości elektronicznej, elektroniczne nośniki danych, urządzenia
peryferyjne do komputerów, urządzenia do transmisji danych, komputerowe nośniki danych, urządzenia do transmisji i przetwarzania
informacji, 36 usługi bankowe, usługi finansowe, usługi bankowe
i finansowe przy wykorzystaniu mobilnych technik i technologii
teleinformatycznych, działalność monetarna, usługi w zakresie wyceny finansowej, pośrednictwa giełdowego, usługi w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, usługi w zakresie obsługi oraz
przyjmowania lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych,
w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, usługi w zakresie elektronicznego transferu kapitału, usługi maklerskie, usługi pośrednictwa
ubezpieczeniowego, usługi pośrednictwa finansowego za pomocą
urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie
funduszy inwestycyjnych, usługi w zakresie: przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych oraz
pożyczek i kredytów konsumenckich, udzielania poręczeń, otwierania akredytyw, dokonywania obrotu wartościami dewizowymi oraz
prowadzenia obsługi finansowej obrotów za granicą, dokonywania
terminowych operacji finansowych, usługi bankowe i finansowe przy
użyciu technik i technologii teleinformatycznych, usługi w zakresie
elektronicznych transakcji telefonem komórkowym, urządzeniem
mobilnym, usługi w zakresie: obsługa płatności handlu elektronicznego, usługi płatności elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi płatności,
obsługa płatności bezgotówkowych, usługi leasingu, obsługa kart
pre-paid, w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych
przez płatność pre-paid, obsługa kart bankowych, kart kredytowych,
kart debetowych i usługi elektronicznych kart płatniczych, ściąganie
należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną, usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków finansowych/pieniężnych
i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez
otwartą platformę elektroniczną, administrowanie nieruchomościami, doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe, zarządzanie majątkiem nieruchomym, operacje walutowe, informacje
w sprawach ubezpieczenia, wymiana pieniędzy, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, zarządzanie portfelem instrumentów
finansowych, analiza finansowa i doradztwo, usługi doradcze dotyczące wszystkich w/w usług, informacja o ww. usługach.
(111) 295860
(220) 2016 01 19
(210) 451461
(151) 2017 03 14
(441) 2016 04 25
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA URZĄ POCZTOWY
WARSZAWA 42, Warszawa, PL.
(540) EnveloKonto oszczędnościowe
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne nośniki
danych, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
hologramy, aparatura do przetwarzania informacji, pamięci komputerowe, karty magnetyczne, karty magnetyczne identyfikacyjne,
karty z pamięcią lub mikroprocesorem, karty kredytowe i bankomatowe, oprogramowanie komputerowe, w tym do obsługi bankowości elektronicznej, elektroniczne nośniki danych, urządzenia
peryferyjne do komputerów, urządzenia do transmisji danych, komputerowe nośniki danych, urządzenia do transmisji i przetwarzania
informacji, 36 usługi bankowe, usługi finansowe, usługi bankowe
i finansowe przy wykorzystaniu mobilnych technik i technologii
teleinformatycznych, działalność monetarna, usługi w zakresie wyceny finansowej, pośrednictwa giełdowego, usługi w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, usługi w zakresie obsługi oraz
przyjmowania lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych,
w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, usługi w zakresie elektronicznego transferu kapitału, usługi maklerskie, usługi pośrednictwa
ubezpieczeniowego, usługi pośrednictwa finansowego za pomocą
urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie
funduszy inwestycyjnych, usługi w zakresie: przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych oraz
pożyczek i kredytów konsumenckich, udzielania poręczeń, otwiera-
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nia akredytyw, dokonywania obrotu wartościami dewizowymi oraz
prowadzenia obsługi finansowej obrotów za granicą, dokonywania
terminowych operacji finansowych, usługi bankowe i finansowe przy
użyciu technik i technologii teleinformatycznych, usługi w zakresie
elektronicznych transakcji telefonem komórkowym, urządzeniem
mobilnym, usługi w zakresie: obsługa płatności handlu elektronicznego, usługi płatności elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi płatności,
obsługa płatności bezgotówkowych, usługi leasingu, obsługa kart
pre-paid, w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych
przez płatność pre-paid, obsługa kart bankowych, kart kredytowych,
kart debetowych i usługi elektronicznych kart płatniczych, ściąganie
należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną, usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków finansowych/pieniężnych
i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez
otwartą platformę elektroniczną, administrowanie nieruchomościami, doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe, zarządzanie majątkiem nieruchomym, operacje walutowe, informacje
w sprawach ubezpieczenia, wymiana pieniędzy, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, zarządzanie portfelem instrumentów
finansowych, analiza finansowa i doradztwo, usługi doradcze dotyczące wszystkich w/w usług, informacja o ww. usługach.

(111) 295861
(220) 2016 01 22
(210) 451576
(151) 2017 03 01
(441) 2016 04 25
(732) CHLUDZIŃSKA ANNA, Warszawa, PL.
(540) TENIS2GO
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, dostarczanie czatroomów
online, w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami
komputerów, dostarczanie wiadomości drogą elektroniczną, udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego, prowadzenie forum
dyskusyjnego na portalach społecznościowych, prowadzenie profilu na portalach społecznościowych, komputerowa transmisja wiadomości, informacji i obrazów, komputerowe przesyłanie danych,
poczta elektroniczna, przydzielanie dostępu do baz danych, 41 pośrednictwo w zakresie rezerwacji obiektów sportowych, kortów, basenów, pośrednictwo w zakresie rezerwacji czasu trenera lub instruktora sportowego, pośrednictwo w zakresie rezerwacji sprzętu
sportowego.
(111) 295862
(220) 2016 01 22
(210) 451577
(151) 2017 03 01
(441) 2016 04 25
(732) CHLUDZIŃSKA ANNA, Warszawa, PL.
(540) SPORT2GO
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, dostarczanie czatroomów
online, w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami
komputerów, dostarczanie wiadomości drogą elektroniczną, udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego, prowadzenie forum
dyskusyjnego na portalach społecznościowych, prowadzenie profilu na portalach społecznościowych, komputerowa transmisja wiadomości, informacji i obrazów, komputerowe przesyłanie danych,
poczta elektroniczna, przydzielanie dostępu do baz danych, 41 pośrednictwo w zakresie rezerwacji obiektów sportowych, kortów, basenów, pośrednictwo w zakresie rezerwacji czasu trenera lub instruktora sportowego, pośrednictwo w zakresie rezerwacji sprzętu
sportowego.
(111) 295863
(220) 2016 01 22
(210) 451578
(151) 2017 03 01
(441) 2016 04 25
(732) CHLUDZIŃSKA ANNA, Warszawa, PL.
(540) SKI2GO
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, dostarczanie czatroomów
online, w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami
komputerów, dostarczanie wiadomości drogą elektroniczną, udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego, prowadzenie forum
dyskusyjnego na portalach społecznościowych, prowadzenie profilu na portalach społecznościowych, komputerowa transmisja wiadomości, informacji i obrazów, komputerowe przesyłanie danych,
poczta elektroniczna, przydzielanie dostępu do baz danych, 41 pośrednictwo w zakresie rezerwacji obiektów sportowych, kortów, basenów, pośrednictwo w zakresie rezerwacji czasu trenera lub instruktora sportowego, pośrednictwo w zakresie rezerwacji sprzętu
sportowego.
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(111) 295864
(220) 2016 02 04
(210) 452028
(151) 2017 03 16
(441) 2016 05 09
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA URZĄ POCZTOWY
WARSZAWA 42, Warszawa, PL.
(540) EnveloKredyt
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne nośniki
danych, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
hologramy, aparatura do przetwarzania informacji, pamięci komputerowe, karty magnetyczne, karty magnetyczne identyfikacyjne,
karty z pamięcią lub mikroprocesorem, karty kredytowe i bankomatowe, oprogramowanie komputerowe, w tym do obsługi bankowości elektronicznej, elektroniczne nośniki danych, urządzenia
peryferyjne do komputerów, urządzenia do transmisji danych, komputerowe nośniki danych, urządzenia do transmisji i przetwarzania
informacji, 36 usługi bankowe, usługi finansowe, usługi bankowe
i finansowe przy wykorzystaniu mobilnych technik i technologii
teleinformatycznych, działalność monetarna, usługi w zakresie wyceny finansowej, pośrednictwa giełdowego, usługi w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, usługi w zakresie obsługi oraz
przyjmowania lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych,
w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, usługi w zakresie elektronicznego transferu kapitału, usługi maklerskie, usługi pośrednictwa
ubezpieczeniowego, usługi pośrednictwa finansowego za pomocą
urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie
funduszy inwestycyjnych, usługi w zakresie: przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych oraz
pożyczek i kredytów konsumenckich, udzielania poręczeń, otwierania akredytyw, dokonywania obrotu wartościami dewizowymi oraz
prowadzenia obsługi finansowej obrotów za granicą, dokonywania
terminowych operacji finansowych, usługi bankowe i finansowe przy
użyciu technik i technologii teleinformatycznych, usługi w zakresie
elektronicznych transakcji telefonem komórkowym, urządzeniem
mobilnym, usługi w zakresie: obsługa płatności handlu elektronicznego, usługi płatności elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi płatności,
obsługa płatności bezgotówkowych, usługi leasingu, obsługa kart
pre-paid, w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych
przez płatność pre-paid, obsługa kart bankowych, kart kredytowych,
kart debetowych i usługi elektronicznych kart płatniczych, ściąganie
należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną, usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków finansowych/pieniężnych
i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez
otwartą platformę elektroniczną, administrowanie nieruchomościami, doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe, zarządzanie majątkiem nieruchomym, operacje walutowe, informacje
w sprawach ubezpieczenia, wymiana pieniędzy, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, zarządzanie portfelem instrumentów
finansowych, analiza finansowa i doradztwo, usługi doradcze dotyczące wszystkich w/w usług, informacja o ww. usługach.
(111) 295865
(220) 2016 02 05
(210) 452087
(151) 2017 03 16
(441) 2016 05 09
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA URZĄ POCZTOWY
WARSZAWA 42, Warszawa, PL.
(540) EnveloLokata
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne nośniki
danych, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
hologramy, aparatura do przetwarzania informacji, pamięci komputerowe, karty magnetyczne, karty magnetyczne identyfikacyjne,
karty z pamięcią lub mikroprocesorem, karty kredytowe i bankomatowe, oprogramowanie komputerowe, w tym do obsługi bankowości elektronicznej, elektroniczne nośniki danych, urządzenia
peryferyjne do komputerów, urządzenia do transmisji danych, komputerowe nośniki danych, urządzenia do transmisji i przetwarzania
informacji, 36 usługi bankowe, usługi finansowe, usługi bankowe
i finansowe przy wykorzystaniu mobilnych technik i technologii
teleinformatycznych, działalność monetarna, usługi w zakresie wyceny finansowej, pośrednictwa giełdowego, usługi w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, usługi w zakresie obsługi oraz
przyjmowania lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych,
w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, usługi w zakresie elektronicznego transferu kapitału, usługi maklerskie, usługi pośrednictwa
ubezpieczeniowego, usługi pośrednictwa finansowego za pomocą
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urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie
funduszy inwestycyjnych, usługi w zakresie: przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych oraz
pożyczek i kredytów konsumenckich, udzielania poręczeń, otwierania akredytyw, dokonywania obrotu wartościami dewizowymi oraz
prowadzenia obsługi finansowej obrotów za granicą, dokonywania
terminowych operacji finansowych, usługi bankowe i finansowe przy
użyciu technik i technologii teleinformatycznych, usługi w zakresie
elektronicznych transakcji telefonem komórkowym, urządzeniem
mobilnym, usługi w zakresie: obsługa płatności handlu elektronicznego, usługi płatności elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi płatności,
obsługa płatności bezgotówkowych, usługi leasingu, obsługa kart
pre-paid, w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych
przez płatność pre-paid, obsługa kart bankowych, kart kredytowych,
kart debetowych i usługi elektronicznych kart płatniczych, ściąganie
należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną, usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków finansowych/pieniężnych
i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez
otwartą platformę elektroniczną, administrowanie nieruchomościami, doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe, zarządzanie majątkiem nieruchomym, operacje walutowe, informacje
w sprawach ubezpieczenia, wymiana pieniędzy, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, zarządzanie portfelem instrumentów
finansowych, analiza finansowa i doradztwo, usługi doradcze dotyczące wszystkich w/w usług, informacja o ww. usługach.

(111) 295866
(220) 2016 02 05
(210) 452090
(151) 2017 03 16
(441) 2016 05 09
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) EnveloPrzekaz pieniężny
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne nośniki
danych, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
hologramy, aparatura do przetwarzania informacji, pamięci komputerowe, karty magnetyczne, karty magnetyczne identyfikacyjne,
karty z pamięcią lub mikroprocesorem, karty kredytowe i bankomatowe, oprogramowanie komputerowe, w tym do obsługi bankowości elektronicznej, elektroniczne nośniki danych, urządzenia
peryferyjne do komputerów, urządzenia do transmisji danych, komputerowe nośniki danych, urządzenia do transmisji i przetwarzania
informacji, 36 usługi bankowe, usługi finansowe, usługi bankowe
i finansowe przy wykorzystaniu mobilnych technik i technologii
teleinformatycznych, działalność monetarna, usługi w zakresie wyceny finansowej, pośrednictwa giełdowego, usługi w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, usługi w zakresie obsługi oraz
przyjmowania lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych,
w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, usługi w zakresie elektronicznego transferu kapitału, usługi maklerskie, usługi pośrednictwa
ubezpieczeniowego, usługi pośrednictwa finansowego za pomocą
urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie
funduszy inwestycyjnych, usługi w zakresie: przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych oraz
pożyczek i kredytów konsumenckich, udzielania poręczeń, otwierania akredytyw, dokonywania obrotu wartościami dewizowymi oraz
prowadzenia obsługi finansowej obrotów za granicą, dokonywania
terminowych operacji finansowych, usługi bankowe i finansowe przy
użyciu technik i technologii teleinformatycznych, usługi w zakresie
elektronicznych transakcji telefonem komórkowym, urządzeniem
mobilnym, usługi w zakresie: obsługa płatności handlu elektronicznego, usługi płatności elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi płatności,
obsługa płatności bezgotówkowych, usługi leasingu, obsługa kart
pre-paid, w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych
przez płatność pre-paid, obsługa kart bankowych, kart kredytowych,
kart debetowych i usługi elektronicznych kart płatniczych, ściąganie
należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną, usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków finansowych/pieniężnych
i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez
otwartą platformę elektroniczną, administrowanie nieruchomościami, doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe, zarządzanie majątkiem nieruchomym, operacje walutowe, informacje
w sprawach ubezpieczenia, wymiana pieniędzy, wykonywanie eks-
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pertyz i prognoz finansowych, zarządzanie portfelem instrumentów
finansowych, analiza finansowa i doradztwo, usługi doradcze dotyczące wszystkich w/w usług, informacja o ww. usługach.

(111) 295867
(220) 2016 02 08
(151) 2017 03 17
(441) 2016 05 09
(732) ŚWIDER KAMIL TROODOS, Wrocław, PL.
(540) KALISPERA
(510), (511) 33 wino, napoje alkoholowe.

(210) 452171

(111) 295868
(220) 2016 02 10
(210) 452255
(151) 2017 03 16
(441) 2016 05 23
(732) ASPLANT-SKOTNICCY SPÓŁKA JAWNA, Jaworzno, PL.
(540) PROPAL HERKULES
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, środki do zwalczania
robactwa, fungicydy, herbicydy, algicydy, środki bakteriobójcze, biocydy, buliony dla kultur bakteriologicznych, środki chwastobójcze,
pestycydy, środki przeciw pasożytom, środki przeciw roztoczom,
środki do dezynfekcji, trutki, środki przeciw szkodnikom, trucizny,
substancje żrące do celów farmaceutycznych, 44 niszczenie chwastów, robactwa, grzybów, pasożytów i szkodników, rozsiewanie nawozów i innych preparatów, usługi związane z ochroną roślin, usługi
związane z ochroną przed owadami, grzybami, chwastami, szkodnikami i pasożytami.
(111) 295869
(220) 2016 02 16
(151) 2017 03 15
(441) 2016 05 23
(732) CP-PLAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GALERIA PLAZA
(540)

(210) 452411

Kolor znaku: czerwony, zielony, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.03.10
(510), (511) 35 administrowanie centrum handlowo-rozrywkowo-usługowym, zarządzanie działalnością gospodarczą, organizacja
działalności gospodarczej, marketing, reklama, usługi w zakresie promocji sprzedaży, organizowanie wystaw i targów w celach
handlowych i reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe, pokazy towarów, usługi w zakresie informacji handlowej, dekoracja wystaw sklepowych, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych w celach handlowych, wprowadzanie na rynek nowych produktów, usługi w zakresie tworzenia
marki, zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające
na ich swobodne oglądanie i kupowanie w sklepie i hurtowni wyspecjalizowanej w sprzedaży takich towarów jak: odzież, obuwie,
nakrycia głowy, piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), mięso i wędliny, nabiał
i substytuty nabiału, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin
strączkowych), oleje i tłuszcze jadalne, wypieki, wyroby cukiernicze,
czekolada i desery, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów,
sprzęt elektryczny i elektroniczny, artykuły RTV i AGD, farmaceutyki,
kosmetyki, środki czystości, środki toaletowe, chemia gospodarcza,
preparaty i artykuły higieniczne, preparaty farmaceutyczne dla ludzi,
leki dla ludzi, suplementy diety dla ludzi, meble i artykuły wyposażenia wnętrz, zabawki, gry i oprogramowanie komputerowe, książki,
prasa, artykuły papiernicze, artykuły dla zwierząt (zoologiczne), ryby
akwariowe, nagrane płyty DVD i CD, 36 zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, dzierżawa i wynajem
pomieszczeń handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, zbieranie czynszu, 39 wynajmowanie
miejsc parkingowych i garaży, udostępnianie miejsc parkingowych,
składowanie towarów, usługi magazynowe, usługi rozładowywania
i przepakowywania, usługi transportowe.
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(111) 295870
(220) 2016 02 18
(210) 452474
(151) 2017 03 14
(441) 2016 05 23
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE UNICELL
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wasilków, PL.
(540) ARMORIN
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji,
środki zabezpieczające drewno, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów,
drukarzy i artystów, barwniki, bejce, bejce do drewna, biel ołowiana,
biel cynkowa, czernidła, emalie do malowania, farby bakteriobójcze, farby gruntowe do drewna, farby podkładowe, farby stosowane
w ceramice, farby wodne klejowe lub kazeinowe, farby wodne kazeinowe, koloranty, mieszanki drukarskie, ognioodporna farba ołowiana, preparaty do konserwacji drewna, proszek glinu do malowania,
rozcieńczalniki do farb, sadza, spoiwa do farb, srebrna pasta, tlenek
kobaltu, 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki
perfumeryjne, olejki eteryczne, płyny do pielęgnacji włosów, środki
do czyszczenia zębów, barwniki do celów kosmetycznych, barwniki
kosmetyczne, detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania farb, kosmetyki, kreda malarska, mydła,
mydełka, mydła do ożywiania koloru tkanin, produkty toaletowe,
17 akrylowe żywice [półprodukty], azbest, dźwiękoszczelne materiały, farby izolacyjne, kauczuk syntetyczny, kit, lakier izolacyjny,
ognioodporne materiały izolacyjne, oleje izolacyjne, sztuczne żywice [półprodukty], srebrna taśma klejąca, taśmy izolacyjne, taśmy
samoprzylepne, inne niż do użytku biurowego, medycznego czy domowego, tkaniny z włókna szklanego do izolacji, uszczelnienia wodoodporne, zaprawy izolacyjne, związki chemiczne do uszczelniania
przecieków, żywica naturalna w stanie surowym lub półobrobionym.
(111) 295871
(220) 2016 02 18
(151) 2017 03 16
(441) 2016 05 23
(732) RZEŹNICKA ANNA P.H.U. PANDA, Głudna, PL.
(540) PANDA
(540)

(210) 452482

Kolor znaku: brązowy, czerwony, zielony
(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 doradztwo rolnicze, doradztwo specjalistyczne w zakresie rolnictwa, usługi w zakresie rolnictwa.
(111) 295872
(220) 2016 02 24
(210) 452681
(151) 2017 03 14
(441) 2016 06 06
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) royal place
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozy-
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skiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
Internetowej dotyczącej sprzedaży materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów
kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części instalacji
sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z materiałami
budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami
budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla
budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(111) 295873
(220) 2016 02 24
(210) 452688
(151) 2017 03 23
(441) 2016 06 06
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) mitaka
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
Internetowej dotyczącej sprzedaży materiałów budowlanych, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z materiałami budowlanymi, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi,
płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami.
(111) 295874
(220) 2016 02 24
(210) 452696
(151) 2017 03 23
(441) 2016 06 06
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
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(540) tango
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje informacji handlowej,
komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja
danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako
zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować
te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów
przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa
domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek,
płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla
budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary
w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami
budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami
budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla
budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.
(111) 295875
(220) 2016 02 24
(210) 452701
(151) 2017 02 22
(441) 2016 06 06
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) etno
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
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usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
Internetowej dotyczącej sprzedaży materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów
kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części instalacji
sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z materiałami
budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami
budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla
budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(111) 295876
(220) 2016 02 24
(210) 452706
(151) 2017 02 22
(441) 2016 06 06
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) kori
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie,konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe,
komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja
danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako
zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te
towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek
ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy
wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni
z materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami,
płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami,
pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną .
(111) 295877
(220) 2016 02 25
(210) 452748
(151) 2017 02 28
(441) 2016 06 06
(732) BUL EWA, Katowice, PL.
(540) zaczarowane chwile
(510), (511) 41 fotografia, usługi fotografów, usługi wykonywania sesji zdjęciowych, fotoreportaże, nagrywanie filmów, filmowanie oraz
utrwalanie na różnych nośnikach, organizowanie przyjęć w zakresie
rozrywki, nauczanie.
(111) 295878
(220) 2016 02 25
(210) 452750
(151) 2017 03 16
(441) 2016 06 06
(732) KOLODIY TARAS, s. Zubra, Pustomytivskyi r-n, Lvivska obl., UA.
(540) 1997 NALEWKI Z GALICJI
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(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 07.01.03, 07.03.02, 19.07.09, 12.01.01, 12.01.17, 19.07.10,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 nalewki, gorzkie nalewki.
(111) 295879
(220) 2016 02 25
(210) 452760
(151) 2017 02 28
(441) 2016 06 06
(732) NOBLE MEDICINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) NOBLE MEDICINE
(540)

Kolor znaku: szary, żółty
(531) 01.13.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi w zakresie ratownictwa medycznego, usługi
pogotowia ratunkowego, transport sanitarny, transport medyczny,
44 usługi medyczne, w tym medyczne usługi diagnostyczne, specjalistyczna praktyka lekarska, fizjoterapia, fizykoterapia, medyczna
opieka pielęgniarska, usługi placówek opieki pielęgniarskiej, opieka
zdrowotna, diagnozowanie i badanie wzroku, komputerowe badanie wzroku, usługi kosmetyki okulistycznej, usługi optyczne, usługi
stomatologiczne, usługi logopedyczne, usługi położnych, usługi
ośrodków zdrowia, usługi domów opieki, usługi w zakresie opieki
społecznej nad osobami niepełnosprawnymi, chorymi, osobami
w podeszłym wieku, monitoring podopiecznych, usługi hospicjów,
usługi szpitali, porady w zakresie farmakologii, porady psychologiczne, usługi terapeutyczne, usługi sanatoryjne, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi w zakresie wykonywania leków recepturowych na zamówienie.
(111) 295880
(220) 2016 02 25
(210) 452763
(151) 2017 03 16
(441) 2016 06 06
(732) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa, PL.
(540) Ursynalia
(510), (511) 9 pamięci zewnętrzne USB, programy komputerowe nagrane, publikacje elektroniczne ładowalne, 16 drukowane publikacje, czasopisma i periodyki, broszury, fotografie, materiały drukowane, kalendarze, nalepki, naklejki, ulotki, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, czapki, bluzy, T-shirty, koszule, odzież sportowa, paski, kurtki,
38 zapewnianie dostępu do portali internetowych w zakresie: informacji o imprezach rozrywkowych, koncertach, festiwalach, konkursach edukacyjnych i rozrywkowych, spektaklach, rezerwacji miejsc
i dystrybucji biletów na spektakle, koncerty, widowiska, festiwale,
imprezy rozrywkowe, udostępnianie internetu dla celów forum
dyskusyjnego, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, 41 informacja o edukacji,
informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie konkursów
edukacyjnych i rozrywkowych, publikacja książek, usługi pokazów
filmowych, kształcenie praktyczne-pokazy, organizowanie obozów
sportowych i rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, zjazdów, seminariów i konferencji, organizowanie spektakli,
wystawianie spektakli na żywo, producenckie usługi muzyczne,
produkcja filmów, publikacje on-line książek i periodyków, udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, publikowanie tek-
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stów innych niż reklamowe, usługi reporterskie, usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, widowiska rozrywkowe, organizowanie
i prowadzenie warsztatów i szkoleń, organizowanie i prowadzenie
festiwali, fotoreportaże, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
lub edukacji, realizacja spektakli, rezerwacja miejsc na spektakle,
usługi dystrybucji biletów [rozrywka].

(111) 295881
(220) 2016 02 26
(151) 2017 02 27
(441) 2016 06 06
(732) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Przytkowice, PL.
(540) SUPER STARS 80’S FESTIVAL
(540)

(210) 452810

(510), (511) 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, usługi parków rozrywki, usługi parków wodnych, centra rozrywki, usługi dyskotek, usługi organizowania i prowadzenia imprez
rozrywkowych i edukacyjnych, usługi organizowania i prowadzenia
imprez sportowych, usługi organizowania i prowadzenia imprez
okolicznościowych, usługi organizowania konkursów w celach rozrywkowych, usługi organizowania i prowadzenia koncertów, usługi
produkcji widowisk i przedstawień teatralnych, 43 hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe, usługi snack-barów, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi barów kawowych, usługi
przygotowywania i serwowania posiłków i napojów, usługi kawiarni,
usługi restauracyjne.

(111) 295883
(220) 2016 02 29
(210) 452922
(151) 2017 04 06
(441) 2016 06 06
(732) CAPEK-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skrzyszów, PL.
(540) NEPTUN
(510), (511) 6 płyty drzwiowe metalowe, drzwi metalowe, okucia
drzwiowe metalowe, ościeżnice drzwiowe .

Kolor znaku: biały, żółty, jasnożółty, ciemnożółty, beżowy,
jasnobeżowy, ciemnobeżowy, niebieski, jasnoniebieski,
ciemnoniebieski, różowy, jasnoróżowy, ciemnoróżowy, fioletowy,
ciemnofioletowy, czerwony, jasnoczerwony, ciemnoczerwony,
pomarańczowy, jasnopomarańczowy, ciemnopomarańczowy,
czarny
(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, usługi parków rozrywki, usługi parków wodnych, centra rozrywki, usługi dyskotek, usługi organizowania i prowadzenia imprez
rozrywkowych i edukacyjnych, usługi organizowania i prowadzenia
imprez sportowych, usługi organizowania i prowadzenia imprez
okolicznościowych, usługi organizowania konkursów w celach rozrywkowych, usługi organizowania i prowadzenia koncertów, usługi
produkcji widowisk i przedstawień teatralnych, 43 hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe, usługi snack-barów, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi barów kawowych, usługi
przygotowywania i serwowania posiłków i napojów, usługi kawiarni,
usługi restauracyjne.
(111) 295882
(220) 2016 02 26
(151) 2017 02 27
(441) 2016 06 06
(732) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Przytkowice, PL.
(540) 90 S SUPERSTARS
(540)
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(210) 452811

(111) 295884
(220) 2016 03 04
(210) 453156
(151) 2017 03 15
(441) 2016 06 06
(732) Medicover Holding (Cyprus) Limited, Limassol, CY.
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 02.01.23, 04.05.03, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 36 administracja w zakresie ubezpieczeń, finansowanie
opieki zdrowotnej, programy oszczędnościowe związane ze zdrowiem, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenia medyczne, usługi
gwarantowania ubezpieczeń medycznych, usługi gwarantowania
ubezpieczeń zdrowotnych, usługi zarządzania finansowego dotyczące instytucji medycznych, 44 doradztwo związane ze stomatologią, doradztwo żywieniowe, doradztwo dotyczące ochrony
zdrowia, doradztwo psychologiczne, informacja medyczna, kliniki,
konsultacje medyczne, konsultacje dentystyczne, konsultacje z dziedziny żywienia, ochrona zdrowia, medyczne badania osób, opieka
pielęgniarska, ośrodki zdrowia, prowadzenie placówek medycznych,
przeprowadzanie badań medycznych, przeprowadzanie diagnozy
chorób, przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, psychiatria, psychoterapia, psychoterapia holistyczna, refleksologia, rehabilitacja fizyczna, świadczenie usług w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej online, z wyjątkiem stomatologii,
szpitale, usługi lekarskie, usługi dentystyczne, usługi telemedyczne,
usługi medyczne, usługi farmaceutyczne, usługi transtelefonicznego
monitorowania serca, usługi w zakresie medycyny sportowej, usługi
medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi opieki zdrowotnej
oferowane za pośrednictwem sieci zakontraktowanych jednostek
służby zdrowia, usługi badań krwi, usługi w zakresie badania moczu.
(111) 295885
(220) 2016 03 07
(210) 453194
(151) 2017 03 06
(441) 2016 06 06
(732) PIELCZYK KRZYSZTOF ATLANTIS, Racibórz, PL.
(540) APT
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, jasnożółty, ciemnożółty, złoty,
pomarańczowy, jasnopomarańczowy, ciemnopomarańczowy,
zielony, jasnozielony, ciemnozielony, srebrny, szary, różowy,
fioletowy, jasnofioletowy, ciemnofioletowy, niebieski, granatowy,
czarny
(531) 16.01.05, 16.01.13, 16.01.16, 16.01.17, 26.01.01, 26.01.06,
27.05.01, 29.01.15

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 26.01.02, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 belki metalowe, biały metal, blacha stalowa ocynowana, blaszane płyty i arkusze, łańcuchy dla bydła, cermetale, metalowe
przewody do drenażu, drut aluminiowy, drut metalowy z metali nie-
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szlachetnych, drut ze stali, drut żelazny, przewód antenowy, dwuróg
blacharski, dysze metalowe, dysze, końcówki wylotowe z metalu,
emblematy do pojazdów metalowe, gwoździe, gwoździe z szeroką
główką-ćwieki, haki metalowe, kable metalowe nieelektryczne, kadzie metalowe, kątowniki stalowe, kęsiska płaskie, klamry do mocowania kół zapasowych w bagażniku, klamry pasów maszynowych
metalowe, kokile, wlewnice, kolanka do rur metalowe, wyposażenie
metalowe dla nawierzchni kolejek linowych, kolejowe materiały metalowe, kołki metalowe, kołnierze metalowe, konstrukcje metalowe,
szkielety ramowe konstrukcji metalowych, konstrukcje przenośne
metalowe, konstrukcje stalowe, korki, zakrętki metalowe, kosze dachowe metalowe, kosze metalowe, kraty metalowe, kształtki rurowe
rozgałęzieniowe metalowe, kule stalowe, liny kolejek napowietrznych, liny metalowe, liny stalowe, metalowy drut do lutowania,
twarde pręty metalowe do lutowania, łańcuchy metalowe zawarte
w tej klasie, łańcuchy zabezpieczające metalowe, łaty metalowe,
materiały konstrukcyjne metalowe, metalowe kołki do ścian, metale nieszlachetne surowe lub półprzetworzone, metalowe materiały
konstrukcyjne ogniotrwałe, drut z miedzi nieizolowany, pierścienie
z miedzi, mosiądz surowy lub półprzetworzony, nakrętki metalowe,
nakrętki z gwintem trapezowym, napinacze drutu metalowe-zaciski
naprężające, napinacze taśm metalowych-zaciski naprężające, zaciski do naprężania, nasadki na laski metalowe, nasadki-chomątka
na liny metalowe, nasadki pierścieniowe na rękojeści, nawijarki niemechaniczne do rur giętkich metalowe, nawijarki niemechaniczne
do węży giętkich metalowe, nity metalowe, ograniczniki metalowe,
osłony do rur metalowe, pasy-naciągi metalowe, pasy maszynowe
metalowe, pasy metalowe do ładunków, pierścienie nagwintowane, pierścienie oporowe metalowe, plomby, uszczelki ołowiane,
przegrody metalowe, metalowa armatura do przewodów, przewody instalacyjne rozgałęźne-metalowe, rączki do narzędzi metalowe,
rurowe przewody metalowe, rury i rurki metalowe, pręty metalowe
do spawania, sprężyny-drobnica metalowa, śruby, śruby do łączenia
przewodów metalowe, śruby metalowe, taśma stalowa, tombak,
pasy metalowe do transportu ładunków, palety metalowe do transportu wewnętrznego, transportowe palety metalowe, tuby stalowe,
tuleje, uszczelki metalowe, usztywniacze metalowe-okucia budowlane, warsztatowe imadła metalowe, metalowe przewody do instalacji wentylacji i klimatyzacji, zaciski do rur i kabli metalowe, zaciski
i klamry metalowe, zamocowania rur metalowe, zatyczki, zawleczki
do kół, i inne zawleczki, zawory metalowe, złącza kabli metalowe,
złącza metalowe do łańcuchów, drobne wyroby z żelaza ujęte w tej
klasie, żelazna napinacze taśm, 7 alternatory-generatory prądu przemiennego, bębny-części maszyn, chłodnice do silników, palniki gazowe do cięcia, regulatory ciśnieniowe, zawory ciśnieniowe, cylindry
do maszyn, cylindry do silników, łożyska dla czopów, czopy-części
maszyn, czółenka-części maszyn, maszyny i urządzenia do czyszczenia-elektryczne, parowe urządzenia do czyszczenia, urządzenia
do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem, dławnice – części maszyn,
dociski, maszyny do filtrowania, filtry powietrza chłodnic silników,
filtry-części maszyn lub silników, formy-części maszyn, frezarki, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu gazu, gaźniki, dozowniki
do gaźników, generatory elektryczności, głowice cylindrów do silników, gwinciarki do śrub, hamulcowe klocki inne niż do pojazdów,
hamulcowe okładziny inne niż do pojazdów, hamulcowe szczęki
inne niż do pojazdów, hydrauliczne silniki, introligatorskie urządzenia i maszyny-przemysłowe, iskrowniki zapłonowe, iskrowniki
zapłonowe do silników, klapowe zawory-części maszyn, instalacje
do kondensacji, kondensatory pary-części maszyn, kondensatory
powietrzne, korbowody do maszyn, motorów lub silników, korby-części maszyn, linki sterownicze do maszyn lub silników, łożyska kulkowe, koszyczki do łożysk kulkowych, łożyska liniowe, łożyska z automatycznym smarowaniem, łożyska-części maszyn, łożyskowe kozły
do maszyn, koła do maszyn, maszynowe koła zamachowe, urządzenia do mycia: instalacje do mycia pojazdów, maszyny do dmuchania,
mechanizmy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, napędowe
łańcuchy inne niż do pojazdów lądowych, napędowe mechanizmy
inne niż do pojazdów lądowych, narzędzia-części maszyn, odśrodkowe pompy, osie do maszyn, osłony maszyn, konwektory paliwowe
do silników spalinowych, oszczędzacze paliwa do silników, parowe
silniki, paski napędowe do wentylatorów silników, urządzenia do pastowania i froterowania elektryczne, pasy do maszyn, pasy do przenośników, pasy do silników, pierścienie tłokowe, pneumatyczne
urządzenia sterujące do maszyn i silników, podajniki taśm-maszyny,
podajniki-części maszyn, podnośniki, łańcuchy do podnośników-
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-części maszyn, pasy napędowe do podnośników, podnośniki zębatkowe, membrany do pomp, pompy do instalacji grzewczych, pompy
na sprężone powietrze, pompy powietrzne-instalacje w warsztatach
samochodowych, pompy-części maszyn lub silników, pompy-maszyny, prasy, generatory prądu, pasy do prądnic, prądnice prądu stałego, prostownice-urządzenia, prowadnice do maszyn, próżniowe
pompy, przeciągarki do metalu, przekładnie do maszyn, przekładnie
łańcuchowe inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie zębate
inne niż do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego inne niż do pojazdów lądowych, redukcyjne przekładnie inne niż
do pojazdów lądowych, reduktory ciśnienia-części maszyn, regulatory prędkości obrotów do maszyn i silników, regulatory-części maszyn, rozruszniki nożne do motocykli, rozruszniki silników, separatory, separatory para-olej-odolejacze pary, silniki elektryczne inne niż
do pojazdów lądowych, silniki inne niż do pojazdów lądowych, silniki
na sprężone powietrze, silniki napędowe inne niż do pojazdów lądowych, skrzynie biegów inne niż do pojazdów lądowych, smarowe
pierścienie-części maszyn, smarownice, smarownicze pompy, sprężarki-maszyny, sprężyny-części maszyn, sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych, sprzęgła stałe-złącza inne niż do pojazdów lądowych,
urządzenia do ssania powietrza, konwertory dla stalowni, sterowanie
hydrauliczne do maszyn i silników, sterownicze mechanizmy do maszyn i silników, świece zapłonowe do silników spalinowych, świece
żarowe do silników Diesla, tarcze szlifierskie-części maszyn, taśmowe
przenośniki, taśmy do kół pasowych, tłoki do amortyzatorów-części
maszyn, tłoki do cylindrów, tłoki silników, tłoki-części maszyn lub
silników, tłumiki do silników, tokarki-narzędzia mechaniczne, tuleje
rozprężno-zaciskowe, tuleje stożkowe, turbiny hydrauliczne, turbiny
inne niż do pojazdów lądowych, turbosprężarki, uniwersalne przeguby-przeguby Cardana, wałeczkowe łożyska, wałki łożyskowe, wały-sprzęgła stałe, wały korbowe, łożyska do wałów transmisyjnych,
wały transmisyjne inne niż do pojazdów lądowych, wentylatory
do silników, wtryskiwacze do silników, urządzenia do wulkanizacji,
wydech-tłumiki do silników, wydechowe rury rozgałęźne do silników, wykończarki, wymienniki ciepła-części maszyn, urządzenia
przeciw zanieczyszczeniom do silników, urządzenia zapłonowe
do silników spalinowych, maszyny zasysające-do celów przemysłowych, maszyny do zawijania i pakowania, zawory, koła zębate, złącza
części silników.

(111) 295886
(220) 2016 03 07
(210) 453196
(151) 2017 02 28
(441) 2016 06 06
(732) NOWAKOWSKA JOANNA, Lusowo, PL.
(540) ŁUSKA ADAMA
(510), (511) 5 bandaże opatrunkowe, tkaniny chirurgiczne, chirurgiczne materiały opatrunkowe, opaski barkowe do celów chirurgicznych, 10 bandaże usztywniające ortopedyczne, kule inwalidzkie,
obuwie ortopedyczne, opaski usztywniające na stawy, artykuły ortopedyczne, ortopedyczne pasy, bandaże ortopedyczne na stawy,
wkładki ortopedyczne, 44 fizjoterapia, usługi klinik medycznych,
ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, opieka zdrowotna.
(111) 295887
(220) 2016 03 08
(151) 2017 03 23
(441) 2016 06 06
(732) DROBNY GRZEGORZ, Grzechynia, PL.
(540) Lolly Polly
(540)

(210) 453282

Kolor znaku: różowy, biały
(531) 26.01.02, 26.01.05, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 lody spożywcze, słodycze, 35 reklam billboardowa.
(111) 295888
(220) 2016 03 10
(151) 2017 03 01
(441) 2016 06 20
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.

(210) 453381
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(540) cydrowski
(510), (511) 32 cydr bezalkoholowy, 33 cydr.
(111) 295889
(220) 2016 03 11
(210) 453435
(151) 2017 03 27
(441) 2016 06 20
(732) DRISCOLL RENATA IA&M CONSULTING, Warszawa, PL.
(540) prosperity by renata
(510), (511) 35 reklama, usługi reklamowe, usługi public relations,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, marketing, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, administrowanie
i zarządzania działalnością gospodarczą, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi edytorskie w dziedzinie
reklamy, usługi modelingu w zakresie promocji sprzedaży i reklamy,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, wynajem przestrzeni reklamowej, publikowanie tekstów
sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi kreowania wizerunku firm, towarów i usług oraz usługi
sprzedaży następujących towarów: odzież, akcesoria skórzane i tekstylne, nakrycia głowy, obuwie, biżuteria, książki, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów, wystaw i targów w celach
kulturalnych i edukacyjnych, wydawanie publikacji multimedialnych
i internetowych, usługi wydawnicze, publikacja czasopism, magazynów, organizowanie konkursów, organizowanie pokazów mody,
organizowanie przyjęć, spektakli i wystaw, prowadzenie blogów,
dzienników internetowych, publikacje on-line książek, periodyków,
tekstów, tekstów o tematyce modowej, tekstów innych niż reklamowe, publikacja zdjęć, w tym zdjęć reklamowych, modowych, prezentujących stylizacje modowe, szkolenia w zakresie stylistyki.
(111) 295890
(220) 2016 03 14
(210) 453611
(151) 2017 02 28
(441) 2016 06 20
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) SCHAB SOŁTYSA
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa.
(111) 295891
(220) 2016 03 14
(210) 453612
(151) 2017 03 03
(441) 2016 06 20
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) SZYNKA SOŁTYSA
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa.
(111) 295892
(220) 2016 03 14
(210) 453614
(151) 2017 03 03
(441) 2016 06 20
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) BOCZEK SOŁTYSA
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa.
(111) 295893
(220) 2016 03 14
(151) 2017 04 12
(441) 2016 06 20
(732) NOWA ERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Puls Ziemi
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12

(210) 453648
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(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania transmisji lub reprodukcji
dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty i dyski z nagraniami, 16 wydawnictwa, czasopisma, książki, albumy, broszury
i fotografie, 35 usługi w zakresie: reklamy, także on-line w sieci komputerowej z wykorzystaniem technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, samodzielnie i w koprodukcji, publikowania
i rozpowszechniania tekstów promocyjnych i reklamowych, w tym
w sieci on-line, projektowania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu
reklam radiowych, telewizyjnych i w Internecie, badania rynku i opinii publicznej, marketingu bezpośredniego i marketingu wydarzeń,
prowadzenia kampanii reklamowych, transkrypcji informacji, prowadzenia elektronicznych baz danych, 41 usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informacyjnych dotyczących wydawnictw naukowych
i edukacyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania świadczone
m.in. drogą elektroniczną i poprzez Internet, publikacji książek, czasopism, materiałów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także
w sieci on-line, elektronicznej małej poligrafii, cyfrowego obrazowania, prowadzenia on-line publikacji elektronicznych, nauczania
bezpośredniego za pośrednictwem mediów informatycznych i korespondencyjnego organizowania szkoleń w dziedzinach multimedialnych, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym.

(111) 295894
(220) 2016 03 18
(151) 2017 03 17
(441) 2016 06 20
(732) BRANDS LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) FOKS & FOKA
(540)

(210) 453812

Kolor znaku: szary, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 26.04.01, 24.17.99
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, lemoniady, syropy, 35 reklama.
(111) 295895
(220) 2016 03 18
(151) 2017 02 22
(441) 2016 06 20
(732) GSC YACHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) BIZNES LIGA ŻEGLARSKA
(540)

(210) 453820

Kolor znaku: biały, granatowy, jasnoniebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.25, 26.13.25
(510), (511) 35 badania opinii publicznej, badania rynku, doręczanie
czasopism osobom, dystrybucja materiałów reklamowych, w tym:
próbek, druków, prospektów, broszur, doradztwo marketingowe,
marketing bezpośredni, organizacja wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi
agencji public relations, projektowanie materiałów reklamowych,
publikowanie tekstów sponsorowanych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w tym: ulotek, prospektów, druków, próbek,
reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi agencji reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
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37 naprawy podwodne, obsługa techniczna basenów kąpielowych,
obsługa techniczna stoków narciarskich, sztuczne zaśnieżanie, usługi stoczniowe, usługi malarskie, zabezpieczenie przed korozją, 39 organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek z przewodnikami
górskimi, rejsy wycieczkowe z profesjonalnymi szkoleniami transport
łodziami i statkami, wypożyczanie łodzi i statków, 41 chronometria
na imprezach sportowych, gry świadczone on-line, gry hazardowe,
organizowanie przedstawień na żywo, organizowanie obozów sportowych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie widowisk, organizowanie rozrywki, parki rozrywki, tresura zwierząt, usługi
salonu gier, usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek,
udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie
ośrodków rekreacji, udostępnianie miejsc plażowania, wynajmowanie stadionów wynajmowanie basenów pływackich, wynajmowanie
lodowisk, wynajmowanie hal sportowych, wynajmowanie ringów
bokserskich, wynajmowanie torów wyścigowych dla samochodów,
wynajmowanie torów wyścigowych dla koni, wynajmowanie torów
wyścigowych dla psów, wynajmowanie torów do gry w kręgle, wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie sprzętu do rekreacji,
wypożyczanie łodzi wycieczkowych, wypożyczanie rowerów, wypożyczanie leżaków, wypożyczanie nart, wypożyczanie sprzętu do plażowania.

(111) 295896
(220) 2016 03 18
(210) 453824
(151) 2017 03 17
(441) 2016 06 20
(732) KWAZAR LIGHTING I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Opole, PL.
(540) il luce
(540)

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowo, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, w tym
w szczególności: akumulatory elektryczne, alarmy, amperomierze,
anody, anteny, automatyczne wyłączniki czasowe [z wyłączeniem
zegarmistrzostwa], baterie, bezpieczniki topikowe, brzęczyki, cewki
elektryczne, chipy [układy scalone], częstotliwościomierze, czujniki,
druty ze stopów metali [bezpieczniki topikowe], druty [przewody]
elektryczne, dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki sygnalizacyjne, urządzenia do transmisji dźwięku, ekrany projekcyjne, ekrany
[fotografika], elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, induktory
[wzbudniki, elektryczność], instalacje elektryczne, kable elektryczne,
kable koncentryczne, kable optyczne [światłowody], karty z układem
scalonym lub mikroprocesorem, katody, kodery magnetyczne, komparatory, kondensatory elektryczne, kondensatory optyczne, łączniki elektryczne, nici identyfikacyjne do przewodów elektrycznych,
optyczne włókna przewodzące promienie świetlne [światłowody],
osłony końcówek [wyjść] elektrycznych, płytki krzemowe [obwody
scalone] półprzewodnikowe, powłoki do identyfikacji przewodów
elektrycznych, powłoki [osłony] kabli elektrycznych, półprzewodniki, programy sterujące komputerowe, nagrane, prostowniki prądu,
przekaźniki elektryczne, przełączniki elektryczne, przemienniki.
inwertory [elektryczność], przetwornice elektryczne, przewody
elektryczne, przewody magnetyczne, pulpity rozdzielcze [elektryczność], skrzynki do przyłączy [elektryczność], skrzynki rozdzielcze
[elektryczność], styki elektryczne, tranzystory [elektronika], układy
scalone, urządzenia anty interferencyjne [elektryczność], urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do zdalnego
sterowania, urządzenia wysokiej częstotliwości, zaciski przewodów
[elektryczność], zawory elektromagnetyczne [przełączniki elektro-
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magnetyczne], aparatura elektrodynamiczna do zdalnego sterowania sygnałami, zespoły nadawcze [telekomunikacja], złącza do przewodów elektrycznych, złącza elektryczne, złącza [elektryczność],
złączki [elektryczność], 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania,
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, w tym w szczególności:
stelaże do abażurów, oświetlenie acetylenowe, lampy bakteriobójcze do oczyszczania powietrza, górnicze (lampy), lampiony: lampki
elektryczne na choinkę, abażury do lamp, klosze do lamp, osłony
do lamp, lampy bezpieczeństwa, lampy do oświetlania akwarium,
lampy elektryczne, lampy gazowe, lampy kierunkowskazów do samochodów, lampy laboratoryjne, lampy łukowe, lampy uliczne,
lampy wyładowcze, elektryczne do oświetlania, latarki kieszonkowe,
elektryczne, latarnie, latarnie oświetleniowe, lampy luminescencyjne
oświetleniowe, lampy lutownicze, lampy olejowe, oprawki do lamp
elektrycznych, urządzenia do opalania się, lampy oświetlenie, urządzenia i instalacje do oświetlania, oświetlenie sufitowe, lampy
do aparatów projekcyjnych, lampy na promienie ultrafioletowe inne
niż do celów leczniczych, urządzenia przeciw oślepieniowe do pojazdów [osprzęt do lamp], reflektory do lamp, reflektory do pojazdów,
reflektory samochodowe, rury do lamp, reflektory do samochodów,
urządzenia anty oślepieniowe do samochodów [osprzęt do lamp],
instalacja oświetleniowa do statków powietrznych, szkła do lamp,
światła do pojazdów, światła do samochodów, światła rowerowe,
rozpraszacze światła, świeczniki, żyrandole, lampy do układania włosów, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, żarówki elektryczne, żarówki oświetleniowe.

(111) 295897
(220) 2016 03 21
(151) 2017 02 27
(441) 2016 06 20
(732) PRZYBYŁ MIROSŁAW ZAKŁAD ŚLUSARSTWA
PRODUKCYJNEGO AUTO-SPRZĘT, Kraków, PL.
(540)

(210) 453858

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 profilarki, giętarki, gładziarki, podajniki, podnośniki, szlifierki, ubijarki, wentylatory, urządzenia o napędzie innym niż
ręczny, nawijarki mechaniczne, urządzenia filtrujące wodę, ścieki,
dźwigniki, dźwignice, podnośniki, wciągarki, wyciągarki, urządzenia do montażu filtrów kieszeniowych, narzędzia, części i elementy
maszyn, 37 remonty: maszyn, urządzeń, pojazdów, serwis: maszyn,
urządzeń, pojazdów, 40 obróbka skrawaniem, ślusarstwo, toczenie,
frezowanie, kowalstwo, gwintowanie, obróbka plastyczna metali,
szlifierstwo, piaskowanie, regeneracja maszyn, regeneracja silników
i ich części, zabezpieczanie maszyn, pojazdów i innych wyrobów
i elementów przed korozją, 42 badania w dziedzinie mechaniki,
opracowywanie projektów technicznych, w tym maszyn, urządzeń,
osprzętu, pojazdów, prototypów.
(111) 295898
(220) 2016 03 21
(210) 453901
(151) 2017 03 01
(441) 2016 06 20
(732) ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ASARTYN
(510), (511) 5 antybiotyki, antykoncepcyjne środki chemiczne, antyseptyki, bakteriologiczne preparaty do celów medycznych i weterynaryjnych, balsamiczne [aromatyczne] preparaty do celów leczniczych, balsamy do celów leczniczych, białkowe suplementy diety,
biologiczne preparaty do celów medycznych, chemiczno-farmaceutyczne preparaty, cukierki do celów leczniczych, czopki, detergenty
do celów medycznych, diagnostyczne preparaty do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
enzymy do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne preparaty,
środki przeciw gorączce, preparaty przeciw hemoroidom, hormony
do celów medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki skrobiowe do celów farmaceutycznych,
kwasy do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki do oczu w kro-
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plach, leki do użytku medycznego, leki pomocnicze [wspierające],
lotony do celów farmaceutycznych, środki przeciw migrenie, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, napoje lecznicze, maści
do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, nasenne
środki, środki na uspokojenie nerwów, preparaty medyczne na odchudzanie, odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, odżywcze suplementy diety, środki do leczenia oparzeń,
pastylki do celów farmaceutycznych, plastry do celów medycznych,
płyny do płukania ust do celów leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, środki medyczne przeciw poceniu się stóp, płyny
do przemywania pochwy, pomady do celów medycznych, preparaty
medyczne na porost włosów, preparaty do leczenia trądziku, preparaty z mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych,
przeciwbólowe środki, przeczyszczające środki, przylepne plastry,
przylepne taśmy do celów medycznych, samoprzylepne plastry,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw słonecznym oparzeniom, syropy do użytku farmaceutycznego, szczepionki, środki przeciwko pasożytom przewodu pokarmowego, tabletki do celów farmaceutycznych, chemiczne
preparaty dla testów ciążowych, trawienne środki do celów farmaceutycznych, uspokajające leki, wazelina do celów leczniczych, witaminowe preparaty, woda utleniona do celów medycznych, wzmacniające leki, lekarstwa przeciw zaparciom, żywność dla niemowląt,
35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, 42 analizy chemiczne, badania
bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badawczo-rozwojowe prace [dla osób trzecich], usługi świadczone przez
laboratoria naukowe, projektowanie opakowań.

(111) 295899
(220) 2016 03 25
(210) 454125
(151) 2017 02 22
(441) 2016 07 04
(732) ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKOPOL TARNOBRZEG SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, PL.
(540) POTAFOSKA
(510), (511) 1 nawozy mineralne, nawozy dla rolnictwa, nawozy
użyźniające glebę, nawozy.
(111) 295900
(220) 2016 03 30
(210) 454302
(151) 2017 03 16
(441) 2016 07 04
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) oxygenetica
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści
kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, aerozoli, 10 aparaty i instrumenty medyczne dla ludzi.
(111) 295901
(220) 2016 03 31
(151) 2016 12 15
(441) 2016 07 04
(732) TACOS LOCOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) TACOS LOCOS
(540)

(531) 04.05.21, 25.01.05, 25.01.25, 26.13.25, 27.05.01

(210) 454329
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(510), (511) 43 usługi w zakresie przygotowywania posiłków i napojów, usługi gastronomiczne, usługi restauracji, usługi barów, barów szybkiej obsługi, snack-barów, pizzerii, kawiarni, herbaciarni,
bufetów, kafeterii, lodziarni, pubów, stołówek, restauracje oferujące
dania na wynos, restauracje samoobsługowe, usługi cateringowe,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi przygotowania dań
na zamówienie i dostarczania do domu, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi doradcze
w zakresie sztuki kulinarnej, dokonywanie rezerwacji restauracyjnych, obsługa imprez w zakresie zapewniania jedzenia i napojów,
organizacja bankietów, organizowanie posiłków w hotelach, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, kontraktowe usługi
w zakresie żywności, informacja gastronomiczna, informacja o ww.
usługach, w tym prezentowana w Internecie.

(111) 295902
(220) 2016 03 31
(210) 454341
(151) 2017 02 27
(441) 2016 07 04
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad
Prosną, PL.
(540) wspomnienie dzieciństwa
(510), (511) 29 mięso i ekstrakty mięsne, przetwory mięsne, konserwy mięsne, wyroby wędliniarskie, pasztety, pasztety mięsne,
pasztety mięsne z warzywami i/lub grzybami i/lub przy prawami i/
lub ziołami, oleje i tłuszcze jadalne, tłuszcze do smarowania, smalec,
smalec z czosnkiem i/lub warzywami, drób, przetwory z drobiu, wędliny drobiowe, pasztety drobiowe, pasztety drobiowe z warzywami
i/lub grzybami i/lub przyprawami i/lub ziołami, dziczyzna, pasztety
z dziczyzny, ryby nieżywe, przetwory z ryb, pasztety rybne, pasty
rybne, jaja, mleko i produkty z mleka, pasty do smarowania zawierające tłuszcz, wyroby kulinarne, warzywa, owoce, zioła, grzyby gotowane, suszone i konserwowane, sałatki warzywne, sałatki warzywne
z dodatkiem przypraw i/lub ziół i/lub majonezu, sałatki warzywne
z dodatkiem kiełków roślin i/lub zarodków roślin, sałatki owocowo-warzywne z dodatkiem przypraw i/lub ziół, chrupki ziemniaczane,
dania gotowe z warzyw, dania gotowe warzywne z dodatkiem sosów
i/lub ziół i/lub przypraw, mieszanki warzywne z dodatkiem sosów i/
lub ziół i/lub przypraw, mieszanki warzywne z dodatkiem ziemniaków i/lub ryżu i/lub kasz i/lub makaronów, mieszanki warzywne
z dodatkiem ziemniaków i/lub ryżu i/lub kasz i/lub makaronów i sosów, mieszanki warzywno-mięsne z dodatkiem ziemniaków i/lub
ryżu i/lub kasz i/lub makaronów z przyprawami i/lub sosami, zupy
i składniki do ich przyrządzania nie ujęte w innych klasach, wyroby
garmażeryjne, gotowe lub wstępnie przygotowane posiłki składające się z mięsa i warzyw, przetwory warzywno-mięsne i mięsne,
dania gotowe warzywno-mięsne i mięsne, w szczególności fasolka
po bretońsku, fasolka w sosie pomidorowym, flaczki, gołąbki w sosie
pomidorowym, kiełbasy i kiełbaski, kiełbaski w sosie pomidorowym,
pulpety w sosie pomidorowym, krokiety z mięsem, krokiety z kapustą i grzybami, mrożone dania gotowe wegetariańskie, 30 kawa i namiastki kawy, herbata, herbaty owocowe, kakao i wyroby na bazie kakao, napoje na bazie kakao, napoje na bazie czekolady, chipsy, płatki
kukurydziane, mrożonki zawarte w tej klasie, miód i namiastki miodu, cukier, płatki zbożowe suszone, preparaty zbożowe, ryż, kasze
spożywcze, płatki owsiane, mąka, makarony, pizze, drożdże, proszki
do pieczenia, cukier waniliowy, sól, sole przyprawowe, musztarda,
ocet, keczup, majonez, soda oczyszczona, budynie, kisiel, aromaty do żywności, preparaty aromatyczne, aromaty do ciast, enzymy
do ciast, sosy, sosy spożywcze, sosy do sałat, sosy mięsne, przyprawy
i mieszanki przyprawowe, wyroby kulinarne na bazie mąki takie jak:
pyzy drożdżowe, pyzy ziemniaczane, pyzy ziemniaczane z mięsem,
knedle, kluski, kluski leniwe, kluski śląskie, kopytka, pierogi, pierogi z serem, pierogi z owocami, pierogi z serem i owocami, pierogi
z mięsem, pierogi z mięsem i grzybami, pierogi z kapustą i grzybami, pierogi ruskie, naleśniki z serem, naleśniki z owocami, 32 wody
mineralne, wody stołowe, wody źródlane, napoje, zwłaszcza napoje
chłodzące na bazie wody, bezalkoholowe napoje, w tym napoje gazowane i niegazowane, soki owocowe, soki warzywne, napoje i nektary owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, lemoniady, napoje
bezalkoholowe, drinki bezalkoholowe, syropy, esencje, koncentraty
i inne preparaty do przygotowywania napojów.
(111) 295903
(151) 2017 02 22

(220) 2016 04 01
(441) 2016 07 04

(210) 454375
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(732) URBANOWICZ ANNA, Bezrzecze, PL.
(540) bank motyli
(540)

Kolor znaku: ciemnoróżowy
(531) 03.13.01, 27.01.05, 29.01.01
(510), (511) 39 turystyka, usługi pilotów wycieczek, usługi przewodników turystycznych, organizowanie wycieczek turystycznych, zwiedzanie turystyczne, 41 edukacja, rozrywka, nauczanie, kształcenie
praktyczne, organizowanie i prowadzenie warsztatów, koncertów,
pisanie tekstów, innych niż reklamowych, pisanie scenariuszy, publikowanie tekstów, innych niż reklamowych, usługi dystrybucji biletów, usługi trenera osobistego, organizowanie imprez kulturalnych
i artystycznych, usługi artystów estradowych, warsztaty w celach
edukacyjnych, szkoleniowych, rekreacyjnych, kulturalnych, usługi
doradcze i konsultacyjne w dziedzinie sztuki kulinarnej, organizacja
rozrywki podczas uroczystości weselnych, rodzinnych, towarzyskich,
usługi organizowania quizów, organizowanie konferencji, wystaw,
konkursów.
(111) 295904
(220) 2016 04 01
(210) 454394
(151) 2017 02 22
(441) 2016 07 04
(732) ARCICHOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) RIVER POINT
(510), (511) 35 reklama, badania rynku, badania marketingowe,
informacja handlowa, informacja o działalności gospodarczej, wykonywanie i publikowanie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przegląd prasy, reklama radiowa, reklama telewizyjna, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, ulotek, prospektów, druków, reklama billboardowa,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie
tekstów sponsorowanych, przygotowywanie reklamy prasowej,
reklamy telewizyjnej, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, wystawy handlowe, wynajem czasu reklamowego, uaktualnianie materiałów reklamowych, organizowanie badań
we wszystkich środkach przekazu, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje
nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
dzierżawa, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń
biurowych, finansowa wycena nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi finansowe, ekspertyzy oraz analizy finansowe i inwestycyjne, 37 budownictwo, prowadzenie działalności
deweloperskiej w dziedzinie budownictwa, realizacja i nadzór nad
przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi remontowe budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli,
usługi wykończeniowe, naprawy obiektów budowlanych, roboty
ziemne oraz wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, instalowanie drzwi i okien, nadzór budowlany, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie oraz naprawa
urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji grzewczych,
rozbiórka budynków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, informacja budowlana, izolowanie budynków, tynkowanie.
(111) 295905
(220) 2016 04 04
(210) 454438
(151) 2017 02 24
(441) 2016 07 04
(732) ARYSTA LIFESCIENCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Sulwit
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowanie w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie oraz komponenty jako chemiczne środki i nawozy, stymulatory wzrostu i plonowania roślin, 5 środki ochrony roślin:
chwastobójcze, owadobójcze, bakteriobójcze.
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(111) 295906
(220) 2016 04 05
(210) 454464
(151) 2017 03 23
(441) 2016 07 04
(732) KUTKOWSKI KAMIL QUANTON, Krzyżanów, PL.
(540) SmartPanel
(540)

Kolor znaku: zielony, żółty
(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 baterie słoneczne, czujniki, instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, kolektory elektryczne, nadajniki sygnałów elektronicznych, obwody drukowane,
ogniwa fotoelektryczne, panele słoneczne do wytwarzania energii
elektrycznej, przemienniki, inwertory, przetwornice elektryczne,
urządzenia pomiarowe-wszystkie wyżej wymienione towary inne
niż urządzenia telekomunikacyjne oraz kontrolery elektryczne.
(111) 295907
(220) 2016 04 06
(210) 454478
(151) 2017 03 29
(441) 2016 07 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgórsko, PL.
(540) GLAMORA CREATIVEWALLCOVERINGS
(540)

(531) 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 zaprawy izolacyjne, żywice akrylowe, farby izolacyjne, lakier izolacyjny, lateks, syntetyczne żywice, sztuczne żywice,
tkaniny z włóka szklanego do izolacji, uszczelnienia wodoodporne,
19 podłogi drewniane, parkiety, panele dekoracyjne, podłogi korkowe ( korki spasowane ), podłogi (niemetalowe ) ze skóry, okładziny
ścienne niemetalowe dla budownictwa, suche tynki.
(111) 295908
(220) 2016 04 06
(210) 454503
(151) 2017 03 29
(441) 2016 07 18
(732) AVEEX SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) BARGEWORK BIURO NA WODZIE
(540)

Kolor znaku: fioletowy
(531) 03.07.16, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 35 agencje reklamowe.
(111) 295909
(220) 2016 04 07
(210) 454538
(151) 2017 03 22
(441) 2016 07 18
(732) ALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kleosin-Białystok, PL.
(540) ALEX PROFESSIONAL AUTOGAS INSTALLATIONS
(540)

(531) 27.05.01
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(510), (511) 7 reduktory ciśnienia gazu stosowane w instalacjach
gazowych do pojazdów, wtryskiwacze gazu do silników stosowane
w instalacjach gazowych do pojazdów, filtry do paliw węglowodorowych w fazie gazowej do instalacji zasilania gazem, zawory do paliwa
w tym gazu, 9 sterowniki wtrysku paliwa, kontrolery wtrysku gazu
stosowane w instalacjach gazowych do pojazdów, oprogramowanie komputerowe do elektronicznych urządzeń przeznaczonych
do sterowania instalacjami gazowymi do pojazdów, urządzenia
regulacyjne do instalacji gazowych do pojazdów, 12 urządzenia
i aparatura przeznaczona do instalacji gazowych do pojazdów oraz
części do tych urządzeń, parowniki, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i serwisowej instalacji gazowych do zasilania silników
pojazdów samochodowych i ich części, 37 usługi w zakresie instalowania instalacji gazowych w pojazdach oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego pojazdów samochodowych zaopatrzonych
w autonomiczne zasilanie gazowe lub usługi serwisu gwarancyjnego
i pogwarancyjnego pojazdów samochodowych zaopatrzonych w zasilanie gazowe lub hybrydowe oraz ich części i podzespołów, 42 usługi projektowania instalacji gazowych do pojazdów samochodowych
oraz ich części, usługi badania sprawności instalacji gazowych w pojazdach samochodowych oraz ich części, informacja o tych usługach,
doradztwo i prace badawczo-rozwojowe dotyczące instalacji gazowych w pojazdach mechanicznych.

(111) 295910
(220) 2016 04 07
(210) 454552
(151) 2017 03 06
(441) 2016 07 18
(732) ALTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warka, PL.
(540) Equisport
(510), (511) 41 organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub
rozrywki, usługi w zakresie kultury fizycznej, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie zjazdów.
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(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 07.01.08, 07.01.24, 07.01.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 19 budowlane konstrukcje niemetalowe w szczególności budynki z bali drewnianych i w konstrukcji szkieletowej, 37 usługi
budowlane, budowa budynków w szczególności budynków z bali
drewnianych i szkieletowych,usługi remontowo-budowlane, wykończeniowe w zakresie budynków zwłaszcza budynków z bali drewnianych i szkieletowych, 42 projektowanie, opracowywanie projektów
technicznych,doradztwo budowlane w zakresie budowy budynków
w szczególności budynków drewnianych z bali i szkieletowych.
(111) 295913
(220) 2016 04 08
(151) 2017 03 15
(441) 2016 07 18
(732) PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) VIVIANO PRODOTTO ORIGINALE
(540)

(210) 454616

(111) 295911
(220) 2016 04 08
(210) 454593
(151) 2016 12 12
(441) 2016 07 18
(732) VICOLOR ITALCOLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Łódź, PL.
(540) Vicolor
(540)

Kolor znaku: czarny, błękitny
(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 preparaty chemiczne do wytwarzania barwników,
środki chemiczne do ożywiania kolorów barwników do celów przemysłowych, barwniki chemiczne do emalii i szkła, preparaty chemiczne do matowienia emalii, produkty do zmętniania emalii, preparaty chemiczne do wytwarzania farby, kleje [materiały klejące]
do celów przemysłowych, środki do matowienia, środki do matowienia emalii lub szkła, środki do matowienia szkła, preparaty chemiczne
dla przemysłu, rozpuszczalniki do lakierów, woski wybielające jako
chemikalia, preparaty do wybielania jako środki odbarwiające do celów przemysłowych, 2 lakier asfaltowy, farby bakteriobójcze, bejce,
bejce do drewna, farby stosowane w ceramice, barwniki do drewna,
oleje do konserwacji drewna, emalie [lakiery], emalie do malowania,
emulsje srebrne [pigmenty], farby, farby bakteriobójcze, farby ognioodporne, farby podkładowe, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby
stosowane w ceramice, lakiery, lakiery brązujące, emalie do malowanie, pigmenty, powłoki [farby], powłoki do drewna [farby], preparaty
do konserwacji drewna, rozcieńczalniki do farb, rozcieńczalniki do lakierów, utrwalacze [lakiery], zagęszczacze do barwników, zagęszczacze do farb, 3 środki do usuwania lakierów, płyny antypoślizgowe dopodłogi, wosk antypoślizgowy do podłóg, wosk do parkietów, wosk
do podłóg .
(111) 295912
(220) 2016 04 08
(210) 454614
(151) 2017 03 15
(441) 2016 07 18
(732) WASZUT PRZEMYSŁAW DOMY GALLA, Istebna, PL.
(540) DOMY GALLA

Kolor znaku: biały, złoty, czerwony, zielony, granatowy
(531) 05.13.07, 24.05.07, 25.01.15, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.15, 24.05.07
(510), (511) 33 wino.
(111) 295914
(220) 2016 04 11
(151) 2017 03 16
(441) 2016 07 18
(732) MAES ANNA MLP, Żabostowo, PL.
(540) MANUFAKTURA LODÓW PRAWDZIWYCH
(540)

(210) 454622

Kolor znaku: szary, biały
(531) 03.04.01, 03.04.02, 03.04.13, 19.01.01, 19.01.04, 19.01.08,
27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 30 ciasta, ciasteczka, kakao, jogurt mrożony, lody spożywcze, musy deserowe, musy czekoladowe, napoje na bazie czekolady, sorbety lodowe, słodycze, wyroby cukiernicze, 43 kawiarnie,
lodziarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produk-
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tami i transportem, restauracje, restauracje samoobsługowe, usługi
barowe, usługi mobilnych gastronomii (food truck’ i) w tym zwłaszcza w postaci mobilnych lodziarni, wypożyczanie konstrukcji przenośnych.

(111) 295915
(220) 2016 04 11
(210) 454628
(151) 2017 03 07
(441) 2016 07 18
(732) WRO-OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) jumphall
(540)

3245

zmielona (nie ujęte w innych klasach), mąka ziemniaczana do celów
spożywczych, makarony, suchary, miód, nasiona lnu do.celów spożywczych dla ludzi, 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, aloesu, kwas chlebowy, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje i nektary owocowe, soki
owocowe, sok pomidorowy (napój), soki warzywne (napoje), syropy
do napojów .

(111) 295918
(220) 2016 04 11
(210) 454656
(151) 2017 03 14
(441) 2016 08 29
(732) FUNDACJA ABCXXI-CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM,
Warszawa, PL.
(540) PIERWSZA KSIĄŻKA MOJEGO DZIECKA
(540)

Kolor znaku: niebieski, granatowy
(531) 02.01.08, 02.01.16, 02.01.23, 02.01.24, 02.01.30, 26.04.05,
27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 usługi w zakresie rozrywki sportowej, udostępnienie
obiektów i sprzętu do rekreacji sportowej.
(111) 295916
(220) 2016 04 11
(151) 2017 03 07
(441) 2016 07 18
(732) ANIOŁ TOMASZ, Pilzno, PL.
(540) POWER WATER’S HEALTHY ENERGY
(540)

(210) 454630

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 01.15.03, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 woda z kofeiną, woda mineralna z kofeiną, woda źródlana z kofeiną, woda sodowa z zawartością kofeiny, napoje z zawartością kofeiny, woda gazowana i niegazowana z kofeiną, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje witaminowe, soki owocowe,
napoje owocowe.
(111) 295917
(220) 2016 04 11
(210) 454633
(151) 2017 03 07
(441) 2016 07 18
(732) HEART OF NATURE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stalowa Wola, PL.
(540) NAŁĘCZOWSKIE Sady
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 27.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.07
(510), (511) 29 owoce, także leśne i warzywa konserwowane, suszone, pasteryzowane i gotowane, kompoty, dżemy, konfitury, galaretki
jadalne, powidła, marmolady i inne podobne owocowe lub warzywne produkty do smarowania (zawarte w tej klasie), mrożone owoce
i warzywa, przetwory warzywne, owocowe, owocowo-warzywne,
warzywa kwaszone, przeciery owocowe, warzywne lub owocowo-warzywne, koncentraty warzywne i owocowe, sałatki owocowe,
warzywne, owocowo-warzywne, pikle, marynaty warzywne, owoce
i warzywa w puszkach, owoce wysycane, kandyzowane, lukrowane,
przekąski na bazie owoców, soki i musy do celów kulinarnych, nasiona, pestki spożywcze, orzechy, migdały preparowane, runo leśne mrożone i przetworzone, w tym grzyby solone, konserwowane
i suszone, oleje i tłuszcze jadalne, 30 roślinne preparaty zastępujące
kawę, cykoria, przyprawy (zawarte w tej klasie), sosy (przyprawy),
sosy do sałatek, musy owocowe, sosy pomidorowe, keczup, ocet,
musztarda, majonezy, kasze spożywcze (zawarte w tej klasie), grysik kukurydziany, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, muesli, ryż,
przekąski i ciastka ryżowe, przekąski zbożowe, mąka, mąka grubo

Kolor znaku: biały, niebieski, żółty, granatowy, pomarańczowy,
jasnobrązowy, ciemnobrązowy, zielony, jasnoróżowy,
ciemnoróżowy, czerwony, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.05.02, 02.05.17, 03.02.01, 03.02.28
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, fotograficzne, do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub
odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych,
nagrane dyski, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, 16 książki papierowe, druki, materiały
introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
(nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce drukarskie,
25 bluzy, okrycia na głowę, koszulki, 28 zabawki.
(111) 295919
(220) 2016 04 11
(210) 454667
(151) 2016 12 23
(441) 2016 07 18
(732) BARANOWSKI MICHAŁ CONSULTING, Józefosław, PL.
(540) eco driving.info
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, usługi reklamowe, usługi public relations,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, marketing, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, administrowanie i zarządzania działalnością gospodarczą, administrowanie i organizacja
usług sprzedaży wysyłkowej, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, wynajem przestrzeni reklamowej, udostępnianie powierzchni reklamowej, publikowanie tekstów sponsorowanych, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi w zakresie badania
rynku, badania opinii publicznej, organizowanie gier, konkursów
i loterii oraz imprez rozrywkowych o charakterze reklamowym, z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej
oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych
nośników informacji, zgrupowanie na rzecz osób trzecich ofert towarów z branży motoryzacyjnej pozwalające potencjalnemu odbiorcy
wygodnie zapoznawać się z ofertą oraz kupować te towary za pośred-
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nictwem systemu telezakupów oraz środków komunikacji elektronicznej, przez strony internetowe, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, promocja sprzedaży,
usługi informacyjne dla konsumentów, usługi informacyjne dotyczące
reklamy, publikowanie zdjęć reklamowych, 38 usługi agencji informacyjnych i agencji prasowych, rozpowszechnianie programów i audycji
radiowych, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z globalną
siecią komputerową, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej,
nagrań fonograficznych i nagrań video, przy pomocy sieci komputerowej, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji zapisanej na płytach DVD, CD, VCD oraz kasetach video, przesyłanie informacji SMS-em, przesyłanie informacji, z zastosowaniem urządzeń mobilnych
do nadawania i/lub odbioru informacji, udostępnianie internetowego
forum dyskusyjnego, udostępnianie komputerowych baz danych,
telekomunikacja za pomocą platform i portali w Internecie, usługi
portalu internetowego obejmujące przesyłanie za pośrednictwem
Internetu informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie
i organizowanie transmisji, retransmisja programów, opracowywanie
i przekazywanie wiadomości, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów, wystaw i targów w celach
kulturalnych i edukacyjnych, wydawanie publikacji multimedialnych
i internetowych, usługi wydawnicze, publikacja czasopism, magazynów, organizowanie konkursów, prowadzenie blogów, dzienników internetowych, udostępnianie publikacji on-line, periodyków, tekstów,
tekstów innych niż reklamowe, organizowanie giełd i targów, publikacja zdjęć z branży motoryzacyjnej, udostępnianie informacji z branży
motoryzacyjnej, 42 tworzenie programów komputerowych, usługi
komputerowe w zakresie zarządzania sieciami komputerowymi, odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych, usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron i witryn internetowych
dla osób trzecich, udostępnianie strony internetowej z informacjami
z branży motoryzacyjnej.

(111) 295920
(220) 2016 06 28
(210) 458348
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) BARNAŚ KRZYSZTOF FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
BUDO-HAL, Bogdanowo, PL.
(540) Babskie miejsce
(510), (511) 18 torby plażowe, torby podróżne, torebki damskie,
25 apaszki jako chustki, berety, bielizna osobista, bluzy, kombinezony,
bryczesy, buty, buty sportowe, buty sznurowane, czapki jako nakrycia
głowy, dzianina jako odzież, dżerseje jako ubrania, espadryle, getry,
gorsety, kalosze, kamizelki, kapelusze, kostiumy kąpielowe, koszule,
koszule z krótkimi rękawami, kurtki jako odzież, kurtki wełniane lub
futrzane z kapturem, legginsy, nakrycia głowy jako odzież, mufki jako
odzież, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie jako
odzież, palta, paski jako odzież, peleryny, piżamy, płaszcze, podkoszulki, poncza, pończochy, półbuty, prochowce, rajstopy, rękawiczki jako
odzież, sandały, skarpetki, spodnie, spódnice, staniki, stroje kąpielowe,
stroje plażowe, sukienki, spódnice, szale, szaliki, szarfy, szelki, szlafroki,
trykoty jako ubrania, T-shirty, turbany, walonki jako buty filcowe, żakiety, marynarki, odzież damska, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, toreb
i torebek takich jak: apaszki jako chustki, berety, bielizna osobista,
bluzy, kombinezony, bryczesy, buty, buty sportowe, buty sznurowane,
czapki jako nakrycia głowy, dzianina jako odzież, dżerseje jako ubrania, espadryle, getry, gorsety, kalosze, kamizelki, kapelusze, kostiumy
kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, kurtki jako odzież,
kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, legginsy, nakrycia głowy
jako odzież, mufki jako odzież, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry,
okrycia wierzchnie jako odzież, palta, paski jako odzież, peleryny, piżamy, płaszcze, podkoszulki, poncza, pończochy, półbuty, prochowce,
rajstopy, rękawiczki jako odzież, sandały, skarpetki, spodnie, spódnice, staniki, stroje kąpielowe, stroje plażowe, sukienki, spódnice, szale,
szaliki, szarfy, szelki, szlafroki, trykoty jako ubrania, T-shirty, turbany,
walonki jako buty filcowe, żakiety, marynarki, odzież damska, torby
plażowe, torby podróżne, torebki damskie.
(111) 295921
(220) 2016 06 30
(210) 458442
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.

Nr 9/2017

(540) BIELENDA SPORT POWER ACTIV
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne,
olejki z wyjątkiem olejków eterycznych, środki i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonalne, kosmetyki do stylizacji włosów,
lakiery do paznokci, zmywacze do paznokci.
(111) 295922
(220) 2016 06 30
(151) 2017 03 24
(441) 2016 10 24
(732) VISIO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, PL.
(540) PRIME
(540)

(210) 458451

Kolor znaku: czarny
(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 9 soczewki okularowe, soczewki kontaktowe, oprawki
okularowe, szkło optyczne, szkła okularowe, szkła kontaktowe, akcesoria do pielęgnacji soczewek, szkieł i okularów, 40 szlifowanie soczewek optycznych, usługi szlifierstwa optycznego, szlifowanie szkła
optycznego, powlekanie soczewek optycznych, obróbka komponentów optycznych w celu zmiany właściwości optycznych, nakładanie cienkich powłok foliowych na elementy optyczne, obróbka szkła
w celu zmiany właściwości optycznych, obróbka soczewek w celu
zmiany właściwości optycznych, przetwarzanie soczewek optycznych w celu spełnienia indywidualnych wymagań.
(111) 295923
(220) 2016 06 30
(210) 458453
(151) 2017 03 07
(441) 2016 09 12
(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
Düsseldorf, DE.
(540) you & makro
(540)

Kolor znaku: żółty, niebieski
(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna w sklepach, supermarketach,
hipermarketach, mini-marketach lub z katalogu towarów wielobranżowych w drodze sprzedaży wysyłkowej, lub za pośrednictwem
środków telekomunikacji, lub ze strony internetowej z towarami
wielobranżowymi, dla wszystkich rodzajów artykułów spożywczych
i niespożywczych, reklama, usługi promocyjne, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i promocyjnych, prezentowanie towarów,
prezentacja towarów w mediach komunikacyjnych w celach handlowych, reklama wysyłkowa pocztą tradycyjną, badania rynku, usługi
marketingowe, usługi dystrybucji próbek, usługi organizacji i zarządzania systemami promocyjnymi i motywacyjnymi, usługi gromadzenia i wyszukiwania informacji w zakresie handlu detalicznego
i hurtowego, usługi zamówień dla innych (zakup towarów i usług dla
innych przedsiębiorstw), aranżacja półek, zarządzanie przedsiębiorstwem, administracja biznesowa, prace biurowe, usługi księgowości,
mianowicie inwentaryzacje, pomoc w zarządzaniu handlowym lub
przemysłowym, a mianowicie kontrola zapasów, usług handlu hurtowego i detalicznego, promocja produktów, doradztwo w zakresie zarządzania, także w dziedzinie koncepcji franczyzowych, doradztwo
w zakresie zakupów, doradztwo w zakresie marketingu i biznesu.
(111) 295924
(220) 2016 06 30
(151) 2017 03 16
(441) 2016 08 29
(732) PRO PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
(540) PRO
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.08, 26.04.08, 26.01.01

(210) 458464

Nr 9/2017
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(510), (511) 7 narzędzia i przyrządy ręcznie o napędzie innym niż
ręczny, alternatory jako generatory prądu przemiennego, aparaty
do skrawania, mieszarki do betonu, brzeszczoty pił jako części maszyn, palniki gazowe do cięcia, reduktory ciśnienia jako części maszyn, zawory ciśnienia jako części maszyn, elektryczne maszyny
i urządzenia do czyszczenia, urządzenia do czyszczenia parowe,
urządzenia do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem, dławnice jako
części maszyn, dłuta jako przecinaki do maszyn, dłutownice, elektrody do urządzeń spawalniczych, filtry jako części maszyn lub silników,
frezarki, froterki do parkietów elektryczne, galwanizacyjne maszyny,
galwanizacyjne urządzenia, generatory elektryczności, generatory
prądu, giętarki, gładziarki, gładziarki jako maszyny, głowice wiertnicze jako części maszyn, grabie do zgrabiarek, maszyny do grawerowania, gwinciarki do nakrętek, gwinciarki do śrub, maszyny do gwintowania, silniki hydrauliczne, turbiny hydrauliczne, hydrauliczne
urządzenia do otwierania i zamykania drzwi jako części maszyn, imaki do narzędzi jako części maszyn, instalacje do mycia pojazdów, kafary jako maszyny, kopaczki jako maszyny, kosiarki ogrodowe jako
maszyny, kosze samowyładowcze mechaniczne, kultywatory jako
maszyny, lutlampy jako palniki do lutowania, przyrządy do lutowania
gazowego, lutownice elektryczne, lutownice gazowe, urządzenia
do malowania, maszyny do barwienia, membrany do pomp, obrabiarki do matalu, mieszacze, mieszalniki, młotki jako części maszyn,
młoty dźwigniowe, młoty elektryczne, młoty mechaniczne, młoty
pneumatyczne, młotowiertarki, urządzenia do mycia, instalacje
do mycia pojazdów, myjki ciśnieniowe, narzędzia jako części maszyn,
narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, nitownice jako maszyny, noże jako części maszyn, noże elektryczne, nożyce elektryczne,
nożyczki elektryczne, obrabiarki, maszyby do obrębiania, rozdrabniarki do odpadków, urządzenia do zagęszczania odpadków, instalacje odpylające do czyszczenia, odśrodkowe pompy, opalarki, ostrza
jako części maszyn, ostrza do kosiarek, ostrzarki narzędziowe jako
maszyny, maszyny do ostrzenia, pilarki tarczowe, stoły do pił jako
części maszyn, piły jako maszyny, piły łańcuchowe, pistolety do malowania, pistolety dozujące klej, elektryczne, pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, pneumatyczne urządzenia
sterujące do maszyn i silników, podnośniki, łańcuchy do podnośników jako części maszyn, podnośniki jako urządzenia, podnośniki jako
windy, podnośniki pneumatyczne, podnośniki zębatkowe, podstawy
jako statywy maszyn, polerki jako maszyny i urządzenia elektryczne,
membrany do pomp, pompy jako części maszyn lub silników, pompy
jako maszyny, pompy do instalacji grzewczych, pompy na sprężone
powietrze, samonastawne pompy paliwowe, pompy powietrzne
jako instalacje w warsztatach samochodowych, pompy próżniowe
jako maszyny, pompy zatapialne, prasy jako maszyny do celów przemysłowych, szczotki do prądnic prądu stałego, prądnice prądu stałego, awaryjne agregaty prądotwórcze, prowadnice do maszyn, próżniowe pompy jako maszyny, przebijaki dziurkarek, przeciągarki jako
ciągarki do metalu, przecinarki jako narzędzia mechaniczne, przecinarki łukowe, przeciwcierne łożyska do maszyn, przenośniki jako maszyny, przenośniki pneumatyczne, przycinarki, rampy załadunkowe,
ręczne narzędzia o napędzie innym niż ręczny, roboty jako maszyny,
maszyny do robót ziemnych, narzędzia rolnicze inne niż o napędzie
ręcznym, rozpylacze jako maszyny, rozpylacze do farb, aparaty
do spawania gazowe, spawarki, spawarki elektryczne, spawarki łukowe, sprężarki jako maszyny, sprężarki doładowujące, sprężyny jako
części maszyn, mechanizmy sterowania hydraulicznego do maszyn
i silników, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, stojany
jako statory, stoły do maszyn, strugarki, strugarki podłużne, suwnice
pomostowe, szczotki jako części maszyn, szczotki elektryczne,
szczotki prądnic, szlifierki, świdry wiertnicze jako części maszyn, tarcze szlifierskie jako części maszyn, przenośniki taśmowe, tokarki jako
narzędzia mechaniczne, trzeparki elektryczne, turbosprężarki, ubijaki jako maszyny, maszyny do ubijania, uchwyty jako części maszyn,
uchwyty do ostrzy jako części maszyn, uchwyty wiertarskie jako części maszyn, ugniatarki mechaniczne, urządzenia do lutowania, elektryczne, walcarki, wciągniki jako części maszyn, wciągniki jako wielokrążki, wibratory jako maszyny do celów przemysłowych, wiertarki,
wiertarki ręczne elektryczne, wiertarki stołowe, wiertarki udarowe,
wieszaki jako części maszyn, wilki do mięsa, wyciągi jako dźwigi, wycinarki szczelin, wytłaczarki, wytłaczarki jako walcarki deseniujące,
urządzenia transportowe do załadunku i wyładunku, zgrabiarki,
zgrzewarki do plastiku elektryczne do pakowania, złącza jako części
silników, 8 narzędzia i przyrządy sterowane ręcznie, narzędzia budowlane ręczne, bagnety, narzędzia montażowe ręczne, bity, bijaki,
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inna niż broń palna, brzeszczoty, brzeszczoty pił jako części narzędzi,
cęgi do cięcia drutu, cierne jako tarcze szlifierskie z korundu, przyrządy do cięcia, cykliny ręczne jako narzędzia, czerpaki, chochle jako
narzędzia, diamenty szklarskie jako części narzędzi ręcznych, drągi
żelazne, dłuta do otworów gniazdowe jako przysieki, dłuta kamieniarskie, dłuta wklęsłe jako żłobaki, dłuta żłobkowe jako części narzędzi, dziurkacze jako narzędzia, dziurkacze numerujące, dźwignie,
frezy jako narzędzia, grabie jako narzędzia, grabie piaskowniki, grace,
motyczki jako narzędzia ręczne, ubijaki do gruntu jako narzędzia brukarskie, grzebienie, zgrzebła jako narzędzia ręczne, gwintownice
jako narzędzia, gwintownice igłowe, gwintownice ramkowe pierścieniowe, klucze do gwintowników jako pokrętki, przedłużacze do korb
do gwintowników, gwintowniki jako narzędzia, gwintownice igłowe,
pilniki igłowe, imadła, kamienie szlifierskie, kastety, kielnie, packi metalowe, klucze nasadowe, klucze warsztatowe, klucze maszynowe
stałe jako narzędzia, klucze maszynowe nastawne, kopaczki ręczne
jako narzędzia, koparki do rowów jako narzędzia, kosiarki ogrodowe
ręczne jako narzędzia, kosy, pierścienie kos, kurki jako narzędzia ręczne, lewarki uruchamiane ręcznie, łapki do wyciągania gwoździ jako
narzędzia, łomy, drągi żelazne, łopatki do ogrodnictwa, łopaty jako
narzędzia, łyżki, maczety, maczugi, pałki, masa uszczelniająca jako
pistolety ręczne do wytłaczania, mieszadła, młotki jako narzędzia,
młotki do groszkowania jako perliki, młotki drewniane jako przyrządy ręczne, młotki kamieniarskie, młotki kamienne jako obuchy z wykonane kamienia, młotki murarskie, młotki nitownicze jako narzędzia, młoty kowalskie dwuręczne, motyki, napinacze drutu jako
narzędzia ręczne, napinacze drutu i taśm metalowych jako narzędzia
ręczne, pasy do narzędzi jako uchwyty, oprawy, narzędzia do wyciągania gwoździ, narzędzia o napędzie ręcznym, narzędzia ręczne
do zdejmowania izolacji, nitownice jako narzędzia ręczne, noże, noże
ceramiczne, noże do czyszczenia powierzchni ze zgorzeliny, noże kowalskie, noże myśliwskie, noże ogrodnicze do przycinania roślin, wyroby nożownicze, nożyce, nożyce obrzeżne, nożyce ogrodnicze, nożycowe przyrządy ręczne, nożyczki, obcęgi, wycinarki do obręczy
jako narzędzia, narzędzia ręczne do ogrodnictwa, oplatarki jako narzędzia, oprawki wiertarskie jako narzędzia, oprawki, gniazda rozwiertaków, osełki, oprawki do osełek, oskardy, kilofy, ostrza jako
przyrządy do ostrzenia, ostrza jako narzędzia, ostrza jako noże
do strugów, ostrza nożyc, ostrzarki ręczne, osełki do ostrzenie, paski
do ostrzenia, przyrządy do ostrzenia, tarcze do ostrzenia ręczne,
ośniki, pałki, packi metalowe, pace, pasy do narzędzi jako uchwyty,
obsady, perforatory jako narzędzia, piaskowniki jako grabie, pilniki
jako narzędzia, pilśniarki jako narzędzia, piły jako narzędzia, piły kabłąkowe, obudowy do pił ręcznych, oprawy do pił ręcznych ,piły wyrzynarki, piły tarczowe, pincety, pistolety jako narzędzia ręczne, pistolety ręczne do wytłaczania masy uszczelniającej, pogrzebacze,
ożogi, pompki ręczne, przebijaki jako gwoździowe, przebijaki jako
narzędzia ręczne, przebijaki jako narzędzia, przecinacze, przecinaki
jako narzędzia, przecinaki jako narzędzia jako dłuta, przedłużacze
do korb do gwintowników, przycinarki do rur jako narzędzia, przyrządy do cięcia, przyrządy tnące jako narzędzia ręczne, punktaki jako
narzędzia ręczne, rębaki jako noże, ręczne pompki, rozwiertaki, przyrządy do cięcia rur, rylce rytownicze, sapy, małe kosy, scyzoryki, ściernice listkowe, sekatory, siekiery, siekiery wpustowe otworowe, sierpaki, sierpy, skrobaki jako narzędzia, skrzynki uciosowe jako
narzędzia, stal narzędziowa, stal ostrzowa, stemple jako narzędzia,
strugi, strugi kątniki, skrzynki narzędziowe, szafki narzędziowe,
szczotki stalowe, szczypce okrągłe do zawijania, szczypce płaskie,
szczypce, kleszcze, szlifowanie, przyrządy do ścierania ręczne, szmergiel jako tarcze ścierne szlifierskie, szpachle, łopatki jako narzędzia
ręczne, szpachelki, szpadle jako narzędzia, sztylety, śrubokręty, świdry, świdry jako narzędzia, świdry ręczne do drewna, tarcze szlifierskie ręczne toczaki, tarcze tnące, tarniki, tarki jako narzędzia ręczne,
taśmy do przeciągania przewodów elektrycznych jako narzędzia
ręczne, toczaki, kamienie do ostrzenia jako narzędzia, toporki, torby
narzędziowe, siekierki, topory ciesielskie jako narzędzia, ubijaki jako
narzędzia, ubijaki do gruntu jako narzędzia, lewarki do uruchamiania
ręcznego, dłutka do uszczelnianie, węgielnice jako narzędzia, widelce, widełki do pielenia ręczne, widły, wiertarki piersiowe jako świdry
korbowe, wiertła, wiertła jako części narzędzi, wiertła jako narzędzia,
wiertła ręczne jako narzędzia, wybijaki, trzpienie, narzędzia do wyciągania gwoździ, wyciągarki przewodów ręczne, wycinarki jako narzędzia, wydłużarki jako narzędzia, narzędzia do wytłaczania, koła
z zapadek jako narzędzia, 9 urządzenia pomiarowe, przyrządy pomiarowe, narzędzia pomiarowe, przyrządy do rejestrowania odległo-
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ści, przyrządy niwelacyjne, elektryczne urządzenia pomiarowe, instrumenty pomiarowe, aparatura do pomiarów precyzyjnych,
ciężarki do pionów, poziomnice, poziomnice rtęciowe, odległościomierze, kątomierze miernicze, linijki miernicze, linki do pionów, miarki miernicze, mierniki jako przyrządy pomiarowe, miarki ciesielskie,
miary, taśmy miernicze, mikrometry, mikrometry do sprawdzania,
mikrometry warsztatowe, dalmierze, drogomierze, wskaźniki nachylenia, łaty i tyczki do niwelacji, przyrządy do niwelacji, niwelatory,
niwelatory [poziomnice, przyrządy do ustalania linii poziomej], przyrządy do ustalania linii, przyrządy do pomiaru odległości, pochyłomierze, urządzenia do pomiaru odległości, przyrządy do rejestrowania odległości, lasery nie do celów medycznych, lasery pomiarowe,
przyrządy miernicze, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, stoliki
miernicze jako przyrządy geodezyjne, suwaki logarytmiczne, suwmiarki, przyrządy i instrumenty geodezyjne, teodolity, śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, statywy do aparatów fotograficznych, trójnogi do aparatów fotograficznych, lutownice
elektryczne, odzież ochronna, odzież robocza olejoodporna, odzież
robocza ognioodporna, odzież robocza odporna na wysoką temperaturę, odzież ochronna wodoodporna, odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, buty ochronne, rękawice
ochronne, okulary ochronne, maski ochronne, osłony zabezpieczające twarze robotników, ochraniacze przed udarem napięciowym,
okulary przeciwoślepieniowe, obuwie zabezpieczające przed wypadkami, promieniowaniem i ogniem, gaśnice, okulary przeciwsłoneczne, osłony przeciwodblaskowe, pasy bezpieczeństwa, pasy ratunkowe, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami,
słuchawki na uszy, siatki bezpieczeństwa, siatki ratunkowe, siatki zabezpieczające przed wypadkami, wysokościomierze, wzorniki jako
przyrządy pomiarowe, 35 prowadzenie sklepu, hurtowni z artykułami przemysłowymi, ze sprzętem i z narzędziami technicznymi,
ze sprzętem i z narzędziami budowlanymi, ze sprzętem i z narzędziami dla majsterkowiczów, reklama, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw.

(111) 295925
(220) 2016 07 01
(151) 2017 03 08
(441) 2016 08 16
(732) ROWEX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biała Podlaska, PL.
(540) RoWex EKOGROSZEK SŁOŃCE
(540)

(210) 458471

Kolor znaku: biały, żółty, pomarańczowy, czarny
(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 węgiel, węgiel o niskiej zawartości popiołu, węgiel
o niskiej zawartości siarki.
(111) 295926
(220) 2016 07 01
(151) 2017 03 15
(441) 2016 08 29
(732) CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek, PL.
(540) CEDROB PASZE WIEDZA I DOŚWIADCZENIE
(540)

Kolor znaku: czerwony, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.07.03

(210) 458483
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(510), (511) 31 drób żywy, drób do hodowli, jaja wylęgowe, karmy
i pasze dla zwierząt, w tym dla drobiu, pasze zwierzęce zawierające
siano, mączka rybna na pasze dla zwierząt, w tym dla drobiu, pasze
mięsne w puszce dla młodych zwierząt, w tym dla drobiu, nieprzetworzone zboża i słód, zboża przetworzone do spożycia przez zwierzęta, w tym dla drobiu, dodatki paszowe dla zwierząt, w tym dla
drobiu, pasze dla zwierząt tucznych, w tym dla drobiu, pokarm dla
zwierząt, w tym dla drobiu, produkty do hodowli zwierząt, w tym dla
drobiu, produkty do tuczenia zwierząt, w tym dla drobiu, spożywcze
pasze wzmacniające dla zwierząt, w tym dla drobiu, ziarno do żywienia zwierząt, w tym drobiu, ziarna zbóż, produkty uboczne ziaren
zbóż jako pasza dla zwierząt, nasiona, 35 usługi w zakresie administrowania sklepem detalicznym i hurtownią, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym usługi sprzedaży za pomocą sklepu internetowego i usługi sprzedaży wysyłkowej, następujących towarów:
karmy i pasze dla zwierząt, w tym dla drobiu, pasze zwierzęce zawierające siano, mączka rybna na pasze dla zwierząt, w tym dla drobiu,
pasze mięsne w puszce dla młodych zwierząt, w tym dla drobiu, nieprzetworzone zboża i słód, zboża przetworzone do spożycia przez
zwierzęta, w tym dla drobiu, dodatki paszowe dla zwierząt, w tym dla
drobiu, pasze dla zwierząt tucznych, w tym dla drobiu, pokarm dla
zwierząt, w tym dla drobiu, produkty do hodowli zwierząt, w tym dla
drobiu, produkty do tuczenia zwierząt, w tym dla drobiu, spożywcze
pasze wzmacniające dla zwierząt, w tym dla drobiu, ziarno do żywienia zwierząt, w tym drobiu, zboża, zboża przetworzone, suszone ziarna pełnego zboża, gotowane ziarna pełnego zboża, produkty uboczne ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, nasiona, skup zbóż, 39 usługi
transportowe-przewóz towarów samochodami, transport zboża,
zboża przetworzonego, suszonego ziarna pełnego zboża, suszonych
ziaren zbóż, nasion, pasz dla zwierząt i drobiu, przechowywanie i magazynowanie: ziaren zbóż, nasion, pasz dla zwierząt i drobiu.

(111) 295927
(220) 2016 07 01
(210) 458487
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) OFTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) OFTA Jakość w okulistyce
(510), (511) 3 kosmetyki ochronne, kosmetyki do higieny, kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, ciała i włosów, 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, żywność dietetyczna do celów
medycznych, żywność do celów medycznych, preparaty do celów
medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów medycznych, krople do celów medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kompresy do celów medycznych,
środki i preparaty higieniczne do celów medycznych, 10 urządzenia
do celów medycznych, urządzenia do diagnostyki.
(111) 295928
(220) 2016 07 01
(210) 458489
(151) 2017 03 09
(441) 2016 09 12
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) ROZABIT
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, odżywcze suplementy diety.
(111) 295929
(220) 2016 07 01
(210) 458508
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) PIEKARNIA OSKROBA SPÓŁKA AKCYJNA, Człekówka, PL.
(540) TRADYCYJNA PIEKARNIA Oskroba 1931
(540)

Kolor znaku: biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 wyroby garmażeryjne, flaki, zupy, kiełbasy, kiszki,
kompoty, konserwy mięsne i rybne, krokiety, ryby, owoce morza,
mięso, potrawy z mięsa, placki ziemniaczane, sery, tłuszcze jadalne,
wędliny, dziczyzna, sałatki warzywne i owocowe, wyroby garmażeryjne, hamburgery, hot-dogi, dania gotowe do spożycia z mięsa
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i ryb, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, dżemy, grzyby
konserwowane, przetwory warzywne, przetwory mięsne, konserwy
mięsne, ekstrakty mięsne, drób, dziczyzna, jaja, mleko, wyroby z mleka, jadalne oleje, owoce i warzywa konserwowane, suszone, gotowane, galaretki jadalne, konfitury, przeciery owocowe i warzywne,
dania mrożone, dania gotowe do spożycia z mięs i ryb, 30 wyroby
piekarnicze, bułki, chleb, bułki z nadzieniem, pizze, wyroby cukiernicze, ciasta, ciastka, potrawy na bazie mąki, chipsy zbożowe, chrupki
zbożowe, wyroby czekoladowe, napoje na bazie czekolady, zaczyn
do wypieków, gofry, kanapki, lody, makarony, mąka, pochodne mieszanki mąki, produkty mączne, mięso w cieście, naleśniki, paszteciki,
pieczywo, pierożki, placki, przyprawy, słodycze, spaghetti, suchary,
preparaty zbożowe, żywność na bazie mąki, mrożone pieczywo,
mrożone półprodukty żywnościowe na bazie mąki, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczną artykułów spożywczych, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów spożywczych za pośrednictwem Internetu, usługi
w zakresie badania rynku, sondaże opinii publicznej, organizowanie
targów i wystaw handlowych w celach handlowych i reklamowych
dotyczących zagadnień branży spożywczej i gastronomicznej, zarządzanie targami i wystawami o charakterze handlowym i reklamowym, pozyskiwanie danych do baz danych, systematyzowanie tych
danych i zarządzanie tymi danymi, organizowanie i prowadzenie
kampanii reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie marketingu i prezentacji.

(111) 295930
(220) 2016 07 04
(151) 2017 03 01
(441) 2016 10 24
(732) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź, PL.
(540) BIOBANK ŁÓDŹ
(540)

(210) 458509

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 01.13.15, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 przetwarzanie danych osobowych, tworzenie baz
danych osobowych oraz baz danych genetycznych, 42 gromadzenie
materiału biologicznego pozyskanego od dzieci i dorosłych, przechowywanie materiału biologicznego pozyskanego od pacjentów
szpitali lub jednostek medycznych dla celów badawczych, prowadzenie badań genetycznych, prowadzenie analiz bioinformatycznych i statystycznych, prowadzenie badań genetycznych biologicznych próbek kopalnych, wykonywanie izolacji DNA, RNA ze śliny lub
krwi, wykonywanie pomiaru składu ciała dla celów badawczych.
(111) 295931
(220) 2016 07 04
(151) 2017 03 01
(441) 2016 11 07
(732) LEON WITAS SPÓŁKA JAWNA, Będzin, PL.
(540) TBL
(540)

(210) 458510

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, gzymsy metalowe, okucia stosowane w budownictwie, metalowe, kątowniki metalowe, profile i kształtowniki
metalowe, metalowe listwy wykończeniowe naroży zewnętrznych
i wewnętrznych ścian, listwy dylatacyjne, żaluzje metalowe, drzwi
metalowe, metalowe systemy drzwi przesuwnych, metalowe płyty do drzwi, progi metalowe, futryny do drzwi metalowe, odrzwia
metalowe, metalowe okucia do okien i drzwi, ościeżnice metalowe,
metalowa prowadnice do drzwi przesuwnych, okna metalowe, rolki
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i prowadnice do okien i drzwi przesuwnych, 19 konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe dla budownictwa, profile i kształtowniki z tworzyw sztucznych i drewna,
elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, kształtowniki
niemetalowe, listwy niemetalowe, listwy dekoracyjne, listwy dylatacyjne, listwy wykończeniowe naroży zewnętrznych i wewnętrznych
ścian, drzwi niemetalowe, niemetalowe systemy drzwi przesuwnych,
niemetalowe futryny drzwiowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe,
drzwiowe płyty niemetalowe, niemetalowe drzwi harmonijkowe,
nadproża niemetalowe, żaluzje niemetalowe, 37 instalowanie drzwi
i okien, futryn, kaset i okuć drzwiowych, instalowanie, naprawa i konserwacja systemów drzwi przesuwnych, usługi budowlane, nadzór
budowlany, naprawy budowlane.

(111) 295932
(220) 2016 07 04
(210) 458511
(151) 2017 03 01
(441) 2016 10 24
(732) ŻYŹNIEWSKA BOŻENA WILLA MARLIN, Pobierowo, PL.
(540) Willa Marlin
(540)

Kolor znaku: ciemnobrązowy, jasnobrązowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 domy turystyczne, domy i domki wypoczynkowe,
domy wycieczkowe, ośrodki kempingowe, usługi tymczasowego
zakwaterowania oraz usługi zaopatrzenia w żywność i napoje w gospodarstwie agroturystycznym, hotele, motele, pensjonaty, kafeteria (bufety), kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, stołówki usługi barowe catering, biura (agencje) zakwaterowania (hotele, pensjonaty), rezerwacja miejsc w pensjonatach,
w hotelach, rezerwacja kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie
pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na imprezy rodzinne (chrzciny, wesela, jubileusze, spotkania) i ich organizacja (przygotowanie jedzenia i napojów), wynajmowanie pomieszczeń na imprezy (muzyczne, kulturalne, okolicznościowe, przyjęcia,
dyskoteki, zabawy taneczne, zabawy karaoke) i ich organizacja (przygotowanie jedzenia i napojów), wynajmowanie pomieszczeń na imprezy firmowe i ich organizacja (przygotowanie jedzenia i napojów),
wynajmowanie sal na posiedzenia (mityngi, narady), usługi w zakresie wypożyczania urządzeń kempingowych, plażowych, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń.
(111) 295933
(220) 2016 07 04
(210) 458523
(151) 2017 02 17
(441) 2016 08 16
(732) SKY LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, PL.
(540) SKY LOGISTICS
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, żółty, malinowy, szary
(531) 01.17.03, 27.05.01, 24.17.08, 26.01.03, 29.01.15, 24.15.02, 24.15.13
(510), (511) 39 dostarczanie paczek, dystrybucja gazet, logistyka
transportu, magazynowanie, usługi przeprowadzek, przewożenie
ładunków, samochodowy transport.
(111) 295934
(220) 2016 07 04
(210) 458524
(151) 2017 03 09
(441) 2016 08 16
(732) SKY ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, PL.
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(540) SKY ENERGIA
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy,
czerwony, szary, fioletowy
(531) 01.17.03, 24.15.01, 24.15.13, 24.17.08, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna paliw, działalność reklamowa,
36 wynajem nieruchomości, 40 wytwarzanie energii elektrycznej.
(111) 295935
(220) 2016 07 04
(210) 458534
(151) 2017 02 21
(441) 2016 10 24
(732) SZCZYPEK ANNA ASC, Warszawa, PL.
(540) SpokoBOX
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi barów i restauracji,
usługi polegające na przygotowywaniu i serwowaniu posiłków i napojów, w tym usługi świadczone w barach i restauracjach, usługi
polegające na przygotowywaniu posiłków i napojów na zamówienie
i ich dostarczaniu do zamawiającego (catering), usługi w zakresie
cateringu żywności dietetycznej, usługi polegające na przygotowywaniu i serwowaniu lub dostarczaniu do zamawiającego posiłków i napojów przeznaczonych dla sportowców, usługi polegające
na udostępnianiu witryny internetowej zawierającej informacje dotyczące przygotowywania i przechowywania posiłków i napojów
oraz na udostępnianiu baz danych zawierających przepisy i porady
kulinarne, usługi doradcze w dziedzinie gastronomii, usługi doradcze w zakresie planowania jadłospisu dla osób trzecich, w tym jadłospisu dla sportowców, 44 usługi dietetyków, w tym usługi dietetyków sportowych, usługi w zakresie planowania i nadzorowania diety,
w tym usługi przeznaczone dla sportowców, usługi doradcze i konsultingowe w dziedzinie dietetyki, w tym poradnictwo indywidualne
i grupowe, usługi polegające na udzielaniu konsultacji, porad i informacji z dziedziny dietetyki, w tym konsultacji, porad i informacji
dotyczących żywienia sportowców, usługi polegające na prowadzeniu badań i doświadczeń w dziedzinie dietetyki, usługi informacyjne
w dziedzinie dietetyki, usługi polegające na udostępnianiu witryny
internetowej zawierającej informacje i porady dotyczące odżywiania, programów dietetycznych, kontrolowania i redukcji wagi oraz
stylu życia związanego z właściwym odżywianiem oraz kontrolowaniem wagi, usługi w zakresie leczenia otyłości, usługi salonów piękności, usługi salonów i gabinetów kosmetycznych, usługi kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi w dziedzinie pielęgnacji urody, w tym
zabiegi spa, usługi doradcze w dziedzinie pielęgnacji urody, usługi
doradcze dotyczące kosmetyków, usługi w zakresie porad kosmetycznych i analizy kosmetycznej, usługi w zakresie zabiegów kosmetycznych, w tym zabiegów na ciało, twarz i włosy z wykorzystaniem
kosmetyków, usługi w zakresie opalania skóry, usługi w dziedzinie higieny, medyczne usługi diagnostyczne w dziedzinie dietetyki, usługi
w zakresie badań, analiz i konsultacji w dziedzinie dietetyki, w tym
usługi świadczone on-line, usługi związane z przygotowaniem raportów dotyczących badań i analiz w dziedzinie dietetyki, usługi
informacyjne, konsultacyjne i doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług, świadczone także za pośrednictwem Internetu.
(111) 295936
(220) 2016 07 04
(210) 458546
(151) 2017 03 02
(441) 2016 09 12
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) ROSE CARE
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki i towarów i preparaty
do makijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, kosmetyki profesjonalne, kosmetyki do stylizacji
włosów.
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(111) 295937
(220) 2016 07 04
(210) 458550
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) MEDILAB FIRMA WYTWÓRCZO USŁUGOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL.
(540) MEDIWIPES PLUS
(510), (511) 1 substancje materiały preparaty chemiczne, surowce
naturalne, odczynniki chemiczne do stosowania do celów laboratoryjnych, zwłaszcza w nauce i fotografii, 3 preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, odczynniki chemiczne do stosowania do celów laboratoryjnych w celach
medycznych, 35 prowadzenie hurtowni, sklepów i innych punktów
sprzedaży towarów z zakresu produktów chemicznych, leków i materiałów i urządzeń stosowanych w szpitalnictwie, materiałów i urządzeń
do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, usługi prowadzenia reklamy
i prowadzenia interesów świadczone na rzecz osób trzecich.
(111) 295938
(220) 2016 07 04
(210) 458574
(151) 2017 03 15
(441) 2016 08 29
(732) KONEK PSN SPÓŁKA JAWNA, Bydgoszcz, PL.
(540) KONEK PSN Profesjonalne Systemy Narzędziowe
(540)

Kolor znaku: czerwony, granatowy, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 24.15.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac
badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie
surowym, preparaty do hartowania i lutowania metali, kleje (spoiwa)
przeznaczone dla przemysłu, grafit do celów przemysłowych, 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne, liny
i druty z metali nieszlachetnych, wyroby metalowe, drobne wyroby
żelazne, wyroby ślusarskie, wyroby tokarskie, rury i rurki metalowe,
towary z metali nieszlachetnych nie ujęte w innych klasach, formy odlewnicze metalowe, kokile, wlewnice [odlewnictwo], taśma stalowa,
7 maszyny i obrabiarki jako narzędzia maszynowe, maszyny dla odlewnictwa, 8 narzędzia i przyrządy, w tym w szczególności: narzędzia
[części maszyn], narzędzia o napędzie ręcznym, ręczne narzędzia o napędzie innym niż ręczny, kadzie odlewnicze.
(111) 295939
(220) 2016 07 04
(210) 458606
(151) 2017 02 17
(441) 2016 08 16
(732) ASGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Baranowo, PL.
(540) BLUE COLLECTION
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 publikacje drukowane.
(111) 295940
(220) 2016 07 04
(210) 458611
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock, PL.
(540) NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 26.01.03, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 9 podkładki pod myszy, 16 publikacje drukowane: magazyny, przyrządy do pisania, rysowania i zaznaczania, piórniki, futerały i pojemniki na przyrządy do pisania, rysowania i zaznaczania, zestawy na biurka, teczki, segregatory, ulotki, foldery, katalogi, plakaty,
naklejki, notatniki, notesy, identyfikatory, publikacje okolicznościowe, czasopisma, tablice reklamowe, banery reklamowe, chorągiewki
papierowe, papierowe okładki płyt CD lub DVD, serwetki i podkładki
papierowe, obwoluty, prospekty, skoroszyty na dokumenty, banery,
billboardy, roll-upy (przenośne nośniki reklamowe), standy (przenośne tablice reklamowe], kieszenie na ulotki, tablice i szyldy z papieru,
materiały fotograficzne, materiały piśmienne: pióra, długopisy, markery, 21 termosy, kubki, szklanki, kufle, wyroby ceramiczne, szklane
i porcelanowe nie ujęte w innych klasach, otwieracze do butelek,
35 usługi reklamy radiowej, telewizyjnej, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama prasowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, sympozjów.

(111) 295941
(220) 2016 07 05
(210) 458623
(151) 2017 02 22
(441) 2016 10 24
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) BARMAŃSKA CYTRYNA
(540)

3251

rające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla
rekonwalescentów i inna żywność dietetyczna i suplementy diety,
suplementy diety na bazie protein mlecznych, 29 produkty mleczne, mleko, jogurty, kefiry, sery, serwatki, napoje mleczne lub z przewagą mleka, białka jajek, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone
i gotowane owoce i warzywa, oleje i tłuszcze jadalne, 30 pieczywo,
pieczywo specjalne, pieczywo dietetyczne, mieszanki śniadaniowe,
w tym: muesli, płatki kukurydziane, płatki owsiane, otręby, produkty mączne, produkty zbożowe, napoje kawowe i czekoladowe, soja,
32 napoje bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, woda gazowana i mineralna, soki, syropy do napojów, napoje serwatkowe, napoje z. soków
owoców, nektary owocowe, napoje proteinowe i węglowodanowe,
napoje bezalkoholowe wzbogacane witaminami i solami mineralnymi, soki owocowe i warzywne, napoje energetyczne, 35 usługi reklamowe i marketingowe.

(111) 295943
(220) 2016 07 05
(210) 458665
(151) 2017 02 24
(441) 2016 10 24
(732) BIG BAZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękocin Nowy, PL.
(540) MEENA BAZAR
(510), (511) 24 tkaniny, dzianina, materiały tekstylne, materiały tekstylne nie tkane, tkaniny bawełniane, tkaniny lniane, tkaniny wełniane, jedwab, tkaniny ze sztucznego jedwabiu, tkaniny elastyczne,
płótno, krepa, trykot, koce, firanki, zasłony z surowców tekstylnych
lub tworzyw sztucznych, moskitiery, bielizna wzorzysta, bielizna domowa, bielizna pościelowa, bielizna stołowa niepapierowa, bielizna
kąpielowa [z wyjątkiem odzieży], pościel, prześcieradła, poszewki
na poduszki, poszwy na materace, pokrycia na materace, narzuty
na łóżka i obrusy, narzuty pikowane, obrusy stołowe, ręczniki tekstylne, serwetki tekstylne.
(111) 295944
(220) 2016 07 06
(210) 458692
(151) 2017 03 22
(441) 2016 11 21
(732) SPINKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Leszno, PL.
(540) spinko
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, zielony, jasnozielony, szary, srebrny, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.07.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina
owocowe, wyroby winiarskie, koktajle, aperitify, napoje alkoholowe
musujące, nalewki, likiery, wódki, brandy, wyroby spirytusowe, napoje alkoholowe smakowe i aromatyzowane.
(111) 295942
(220) 2016 07 05
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) AMINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) DiosmER
(540)

(210) 458655

Kolor znaku: czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 leki dla ludzi, leki pomocnicze i wspierające, leki w płynie, maści do celów farmaceutycznych, leki przeciw zaparciom, leki
uspokajające, środki przeczyszczające, środki przeciwbólowe, preparaty medyczne na porost włosów, zioła lecznicze, hormony do celów
medycznych, materiały opatrunkowe, bandaże higieniczne, bandaże
opatrunkowe, gaza opatrunkowa, gazy dla celów medycznych, gąbka
do ran, plastry do celów medycznych, balsamy do celów leczniczych,
preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, bakteriologiczne, bakteryjne i biologiczne preparaty do celów medycznych, enzymy do celów farmaceutycznych i medycznych, sole do kąpieli mineralnych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, artykuły spożywcze dla niemowląt, środki odkażające,
środki sanitarne do celów leczniczych, odżywki wzmacniające zawie-

Kolor znaku: granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.11.01
(510), (511) 6 klamki okienne metalowe, klamki drzwiowe oraz inne
elementy okuć budowlanych wykonane z metalu, precyzyjne odlewy aluminiowe, galanteria metalowa, 7 korpusy łożyskowe, korpusy sprężarek, płyty łożyskowe, tłumiki, elementy osprzętu silnika,
wsporniki i pokrywki jako elementy turbosprężarek, 12 elementy karoseryjne, elementy układów hamulcowych do pojazdów lądowych,
wsporniki i pokrywki jako elementy zawieszenia pojazdów, 40 usługi
obróbki żeliwa i aluminium oraz precyzyjne odlewanie detali aluminiowych, usługi narzędziowe: wykonywanie oprzyrządowania-form,
okrojników, kształtowników, przyrządów kontrolno-pomiarowych,
stanowisk kontrolno-znakujących, stanowisk montażowych, usługi
pomiarowe: pomiary na maszynach 3D, pomiary i legalizacja przyrządów kontrolno-pomiarowych.
(111) 295945
(220) 2016 07 06
(210) 458693
(151) 2017 02 14
(441) 2016 09 26
(732) DOMEX-KUŚNIEREK SPÓŁKA JAWNA, Rydzyna, PL.
(540) DOMEX IMPORT & PRODUCTION
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 14 wyroby z metali szlachetnych: cukiernice, czajniki,
dzbanki, flaszki, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym,
przybory do użytku w gospodarstwie domowym, kubki, kufle, naczynia, patery, podstawki, popielniczki, pudełka, serwetniki, miski, garnki, chlebaki, 16 folie z tworzyw sztucznych do pakowania,
opakowania z tworzyw sztucznych, worki foliowe na śmieci, worki
foliowe na żywność, woreczki na mrożonki, opakowania foliowe,
20 skrzynie, skrzynki drewniane, parawany wiklinowe, kosze wiklinowe, regały wiklinowe, ramki do obrazów, figury dekoracyjne z gipsu, ceramiki, drewna, tace drewniane, 21 nieelektryczne urządzenia
dla gospodarstw domowych, kosze, pojemniki, naczynia, materiały
szczotkarskie, sprzęt do czyszczenia, rękawice do prac domowych
i ogrodowych, przybory toaletowe, wyroby ze szkła, porcelany i fajansu, emaliowane artykuły gospodarstwa domowego: garnki, blachy do pieczenia, czajniki, patelnie, kubki metalowe, miski, dzbanki,
brytfanny, wiadra, rondle, pokrywki, cedzidła, suszarki do bielizny,
suszarki do naczyń, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w hurtowni i/lub sklepie z artykułami gospodarstwa domowego,
foliami i opakowaniami z tworzyw sztucznych, usługi w zakresie
sprzedaży hurtowej i detalicznej w systemie sprzedaży wysyłkowej
i/lub za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe, usługi badania
rynku, usługi marketingowe, pośrednictwo handlowe, agencje informacji handlowej.

(111) 295946
(220) 2016 07 06
(210) 458694
(151) 2017 02 15
(441) 2016 09 26
(732) DOMEX-KUŚNIEREK SPÓŁKA JAWNA, Rydzyna, PL.
(540) PUCUŚ
(540)

Kolor znaku: żółty, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 folie z tworzyw sztucznych do pakowania, opakowania z tworzyw sztucznych, worki foliowe na śmieci, worki foliowe na żywność, woreczki na mrożonki, opakowania foliowe,
21 nieelektryczne urządzenia dla gospodarstw domowych, kosze,
pojemniki, naczynia, materiały szczotkarskie, sprzęt do czyszczenia,
rękawice do prac domowych i ogrodowych, przybory toaletowe, wyroby ze szkła, porcelany i fajansu nie ujęte w innych klasach, suszarki
do bielizny, suszarki do naczyń.
(111) 295947
(220) 2016 07 06
(210) 458695
(151) 2017 02 15
(441) 2016 09 26
(732) DOMEX-KUŚNIEREK SPÓŁKA JAWNA, Rydzyna, PL.
(540) Regalo DESIGN
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 09.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 puszki zdobione metalowe, wyroby z metaloplastyki-kwietniki, wieszaki i elementy ozdobne, 14 zegary ścienne i stojące,
16 torebki papierowe ozdobne, pudełka ozdobne, albumy do zdjęć,
ramki do zdjęć, obrazy, 20 skrzynie, skrzynki drewniane, parawany
wiklinowe, kosze wiklinowe, regały wiklinowe, ramki do obrazów,
figury dekoracyjne z gipsu, ceramiki, metalu, drewna, tace drewniane, 21 kominki do olejków zapachowych, skarbonki, wazony, tace
do użytku domowego, doniczki i osłonki na doniczki, ozdobne klatki
metalowe.
(111) 295948
(220) 2016 07 06
(210) 458697
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA CERKOM SPÓŁKA JAWNA
RYSZARD PAŚNICZEK IWONA PAŚNICZEK, Józefów, PL.
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(540) PIWO REGIONALNE ŚWIDERSKIE PIWO CIEMNE DARK LAGER
(540)

Kolor znaku: czarny, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały,
beżowy, jasnobrązowy, żółty, złoty, czerwony
(531) 27.05.01, 27.07.01, 07.01.08, 25.01.15, 25.01.25, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, produkty piwowarskie, piwo bezalkoholowe,
napoje na bazie piwa, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
piwa i produktów piwowarskich, piwa bezalkoholowego, napojów
na bazie piwa, dostarczanie i rozpowszechnianie informacji handlowych, promocyjnych, reklamowych, między innymi w zakresie piwa,
produktów piwowarskich, piwa bezalkoholowego, napojów na bazie
piwa, promocja sprzedaży, organizowanie targów, pokazów, festynów, imprez w celach handlowych i reklamowych, usługi reklamowe
i promocyjne z wykorzystaniem sposobów audiowizualnych, metod
słownych i/lub dźwiękowych, między innymi w zakresie usług sprzedaży hurtowej i detalicznej piwa, produktów piwowarskich, piwa
bezalkoholowego, napojów na bazie piwa, dystrybucja materiałów
promocyjnych, reklamowych, marketingowych, informacja o wymienionych usługach.
(111) 295949
(220) 2016 07 06
(210) 458712
(151) 2017 02 13
(441) 2016 10 24
(732) PHOENIX PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) Bliżej ciebie
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, szary
(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, aparatura
do rejestracji dźwięku, aparatura radiotelefoniczna, aparaty do fototelegrafii, aparaty do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, aparaty radiowe, aparaty telefoniczne, aparaty telewizyjne, aparaty wideo, mikroprocesory komputerowe, procesory
jako centralne jednostki przetwarzania, elektroniczne procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki, czytniki kodów kreskowych,
czytniki optyczne znaków, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD
z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków,
etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery
wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligent-
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ne z obwodami scalonymi zintegrowanymi, karty magnetyczne
do identyfikacji osób, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe uradzenia peryferyjne, komputery, komputery
przenośne, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki informacji, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe,
monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware
komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki danych
magnetyczne, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne,
obwody drukowane, obwody scalone, odbiorniki audio-i wideo, odbiorniki radiowe, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, odtwarzacze osobiste stereo,
plotery, chipy, akustyczne płyty kompaktowe, płyty fonograficzne,
programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software oprogramowanie stałe dla
komputerów nagrane, stacje taśm magnetycznych informatyczne,
jednostki taśm magnetycznych informatyczne, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego
nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy
wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia
do nawigacji dla pojazdów, urządzenia do nawigacji satelitarnej,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbierania działające
w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia
nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice
ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami,
wideofony, neony reklamowe, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, drukarki przenośne etykiet (sprzęt biurowy), odbitki
graficzne, emblematy papierowe lub drukowane, pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie,
kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami
okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, karty-zawiadomienia, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami,
wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne,
mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały
piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza,
publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji publicznych i aukcji internetowych, usługi agencji eksportowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi
przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz osób trzecich,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, specjalistyczne doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie organizowania,
kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie
zarządzania personalnego, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną,
usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc przy zaradzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja
o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności
gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarcza, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja
przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych,
systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych,
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dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków,
prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, przygotowywanie reklam prasowych, ogłoszenia prasowe, usługi modeli/modelek do celów reklamowych i promowania sprzedaży, marketing,
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism
dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama oraz działalność informacyjna dotycząca reklamy, usługi w zakresie wynajmowania
powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie
materiałów reklamowych, reklamy, usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam
korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam
radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem
sieci komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, publikowanie tekstów
sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, promowanie świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności ekologicznej, w tym także za pośrednictwem witryny internetowej, 38 usługi agencji informacyjnych, usługi
agencji prasowych, usługi w zakresie transmisji radiowej, usługi w zakresie transmisji telewizyjnej, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowe, w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi
telekomunikacyjne, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki komunikacji
elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, łączność radiowa, łączność telefoniczna, łączność telegraficzna, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi
związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji,
usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz
satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi w zakresie realizowania transmisji programów radiowych,
usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych,
usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie
urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu
i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów
przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi
w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy
satelitarnych i sieci światłowodów, 39 dystrybucja gazet, czasopism
i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie
edukacji i kształcenia, edukacja, edukacja w zakresie ochrony środowiska i odpowiedzialności ekologicznej, informacja o edukacji, usługi
studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia
nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub
rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni
specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków,
publikowanie tekstów inne niż reklamowe, publikacja elektroniczna
on-line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych
i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłanych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie
imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie im-
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prez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie
spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów
do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów,
usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów,
usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska, edukacja społeczeństwa w zakresie
ochrony naturalnego środowiska człowieka, publikowanie wydawnictw edukacyjnych w tym zakresie, 42 administrowanie stronami
komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe dla osób
trzecich, konwersja danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych,
udzielanie konsultacji w zakresie działalności związanej z ochroną
naturalnego środowiska człowieka, doradztwo w zakresie ochrony
środowiska.

(111) 295950
(220) 2016 07 06
(210) 458713
(151) 2017 02 13
(441) 2016 10 24
(732) PHOENIX PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) na ścieżkach życia
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, szary
(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, aparatura
do rejestracji dźwięku, aparatura radiotelefoniczna, aparaty do fototelegrafii, aparaty do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, aparaty radiowe, aparaty telefoniczne, aparaty telewizyjne, aparaty wideo, mikroprocesory komputerowe, procesory
jako centralne jednostki przetwarzania, elektroniczne procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki, czytniki kodów kreskowych,
czytniki optyczne znaków, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD
z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków,
etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery
wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z obwodami scalonymi zintegrowanymi, karty magnetyczne
do identyfikacji osób, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe uradzenia peryferyjne, komputery, komputery
przenośne, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki informacji, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe,
monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware
komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki danych
magnetyczne, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne,
obwody drukowane, obwody scalone, odbiorniki audio-i wideo, odbiorniki radiowe, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, odtwarzacze osobiste stereo,
plotery, chipy, akustyczne płyty kompaktowe, płyty fonograficzne,
programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software oprogramowanie stałe dla
komputerów nagrane, stacje taśm magnetycznych informatyczne,
jednostki taśm magnetycznych informatyczne, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego
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nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy
wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia
do nawigacji dla pojazdów, urządzenia do nawigacji satelitarnej,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbierania działające
w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia
nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice
ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami,
wideofony, neony reklamowe, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, drukarki przenośne etykiet (sprzęt biurowy), odbitki
graficzne, emblematy papierowe lub drukowane, pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie,
kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami
okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, karty-zawiadomienia, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami,
wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne,
mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały
piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza,
publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji publicznych i aukcji internetowych, usługi agencji eksportowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi
przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz osób trzecich,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, specjalistyczne doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie organizowania,
kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie
zarządzania personalnego, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną,
usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc przy zaradzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja
o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności
gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarcza, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja
przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych,
systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków,
prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, przygotowywanie reklam prasowych, ogłoszenia prasowe, usługi modeli/modelek do celów reklamowych i promowania sprzedaży, marketing,
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism
dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama oraz działalność informacyjna dotycząca reklamy, usługi w zakresie wynajmowania
powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie
materiałów reklamowych, reklamy, usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam
korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam
radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem
sieci komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, publikowanie tekstów
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sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, promowanie świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności ekologicznej, w tym także za pośrednictwem witryny internetowej, 38 usługi agencji informacyjnych, usługi
agencji prasowych, usługi w zakresie transmisji radiowej, usługi w zakresie transmisji telewizyjnej, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowe, w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi
telekomunikacyjne, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki komunikacji
elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, łączność radiowa, łączność telefoniczna, łączność telegraficzna, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi
związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji,
usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz
satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi w zakresie realizowania transmisji programów radiowych,
usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych,
usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie
urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu
i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów
przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi
w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy
satelitarnych i sieci światłowodów, 39 dystrybucja gazet, czasopism
i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie
edukacji i kształcenia, edukacja, edukacja w zakresie ochrony środowiska i odpowiedzialności ekologicznej, informacja o edukacji, usługi
studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia
nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub
rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni
specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków,
publikowanie tekstów inne niż reklamowe, publikacja elektroniczna
on-line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych
i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłanych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie
imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie
spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów
do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów,
usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów,
usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska, edukacja społeczeństwa w zakresie
ochrony naturalnego środowiska człowieka, publikowanie wydawnictw edukacyjnych w tym zakresie, 42 administrowanie stronami
komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe dla osób
trzecich, konwersja danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych,
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udzielanie konsultacji w zakresie działalności związanej z ochroną
naturalnego środowiska człowieka, doradztwo w zakresie ochrony
środowiska.

(111) 295951
(220) 2016 07 06
(210) 458714
(151) 2017 02 13
(441) 2016 10 24
(732) PHOENIX PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) Chwila na rozrywkę
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty, szary, różowy
(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, aparatura
do rejestracji dźwięku, aparatura radiotelefoniczna, aparaty do fototelegrafii, aparaty do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, aparaty radiowe, aparaty telefoniczne, aparaty telewizyjne, aparaty wideo, mikroprocesory komputerowe, procesory
jako centralne jednostki przetwarzania, elektroniczne procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki, czytniki kodów kreskowych,
czytniki optyczne znaków, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD
z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków,
etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery
wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z obwodami scalonymi zintegrowanymi, karty magnetyczne
do identyfikacji osób, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe uradzenia peryferyjne, komputery, komputery
przenośne, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki informacji, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe,
monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware
komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki danych
magnetyczne, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne,
obwody drukowane, obwody scalone, odbiorniki audio-i wideo, odbiorniki radiowe, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, odtwarzacze osobiste stereo,
plotery, chipy, akustyczne płyty kompaktowe, płyty fonograficzne,
programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software oprogramowanie stałe dla
komputerów nagrane, stacje taśm magnetycznych informatyczne,
jednostki taśm magnetycznych informatyczne, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego
nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy
wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia
do nawigacji dla pojazdów, urządzenia do nawigacji satelitarnej,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbierania działające
w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia
nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice
ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami,
wideofony, neony reklamowe, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, drukarki przenośne etykiet (sprzęt biurowy), odbitki
graficzne, emblematy papierowe lub drukowane, pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie,
kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami
okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, karty-zawiadomienia, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i ze-
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szyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami,
wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne,
mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały
piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza,
publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji publicznych i aukcji internetowych, usługi agencji eksportowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi
przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz osób trzecich,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, specjalistyczne doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie organizowania,
kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie
zarządzania personalnego, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną,
usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc przy zaradzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja
o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności
gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarcza, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja
przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych,
systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków,
prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, przygotowywanie reklam prasowych, ogłoszenia prasowe, usługi modeli/modelek do celów reklamowych i promowania sprzedaży, marketing,
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism
dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama oraz działalność informacyjna dotycząca reklamy, usługi w zakresie wynajmowania
powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie
materiałów reklamowych, reklamy, usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam
korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam
radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem
sieci komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, publikowanie tekstów
sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, promowanie świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności ekologicznej, w tym także za pośrednictwem witryny internetowej, 38 usługi agencji informacyjnych, usługi
agencji prasowych, usługi w zakresie transmisji radiowej, usługi w zakresie transmisji telewizyjnej, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowe, w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi
telekomunikacyjne, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki komunikacji
elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, łączność radiowa, łączność telefoniczna, łączność telegraficzna, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi
związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji,
usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz
satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomo-
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cy komputera, przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi w zakresie realizowania transmisji programów radiowych,
usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych,
usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie
urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu
i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów
przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi
w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy
satelitarnych i sieci światłowodów, 39 dystrybucja gazet, czasopism
i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie
edukacji i kształcenia, edukacja, edukacja w zakresie ochrony środowiska i odpowiedzialności ekologicznej, informacja o edukacji, usługi
studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia
nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub
rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni
specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków,
publikowanie tekstów inne niż reklamowe, publikacja elektroniczna
on-line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych
i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłanych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie
imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie
spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów
do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów,
usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów,
usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska, edukacja społeczeństwa w zakresie
ochrony naturalnego środowiska człowieka, publikowanie wydawnictw edukacyjnych w tym zakresie, 42 administrowanie stronami
komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe dla osób
trzecich, konwersja danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych,
udzielanie konsultacji w zakresie działalności związanej z ochroną
naturalnego środowiska człowieka, doradztwo w zakresie ochrony
środowiska.

(111) 295952
(220) 2016 07 06
(151) 2017 02 15
(441) 2016 09 26
(732) MOTOSTREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) MOTOSPA
(540)

(210) 458738

Kolor znaku: czerwony, biały, szary
(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 detergenty do pojazdów mechanicznych, szampony
do mycia pojazdów mechanicznych, preparaty do pielęgnacji pojazdów mechanicznych, wosk samochodowy, środki do polerowa-
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nia pojazdów mechanicznych, 37 stacje obsługi i serwisu pojazdów
mechanicznych, czyszczenie i mycie pojazdów mechanicznych, konserwacja pojazdów mechanicznych, usługi w zakresie odnawiania
pojazdów mechanicznych w tym samochodów.

(111) 295953
(220) 2014 09 04
(151) 2016 09 14
(441) 2014 12 22
(732) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, PL.
(540) zortrax M200
(540)

(210) 459594

Kolor znaku: żółty, czarny, biały
(531) 27.05.01, 04.02.11, 24.01.05, 23.01.01, 29.01.13
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna.
(111) 295955
(220) 2016 08 09
(210) 460120
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) WARSAW CHAPTER POLAND, Warszawa, PL.
(540) WARSAW CHAPTER POLAND
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania sie na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna.
(111) 295956
(220) 2016 08 09
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) WARSAW CHAPTER POLAND, Warszawa, PL.
(540) WARSAW CHAPTER POLAND
(540)

(210) 460124

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 25.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 41 nauczanie:, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna.
(111) 295957
(151) 2017 04 24

(220) 2016 11 02
(441) 2017 01 02

(732) GRZYWACZ PIOTR SAMUM, Nowa Iwiczna, PL.
(540) MANUFAKTURA kawy
(540)

(210) 433010

Kolor znaku: czarny
(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 7 drukarki 3D.
(111) 295954
(220) 2016 07 26
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) WARSAW CHAPTER POLAND, Warszawa, PL.
(540) WARSAW CHAPTER POLAND
(540)
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(210) 463410

Kolor znaku: biały, brązowy
(531) 11.03.04, 01.15.11, 09.01.10, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16,
26.01.18, 26.01.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kawa, kawa w postaci całych ziaren, kawa w formie
mielonej, ziarna kawy, palone ziarna kawy, kawa niepalona, wyciągi
kawowe do stosowania jako substytuty kawy, torebki z kawą, mieszanki kawowe, 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz
usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów:
kawa, kawa w postaci całych ziaren, kawa w formie mielonej, ziarna
kawy, palone ziarna kawy, kawa niepalona, wyciągi kawowe do stosowania jako substytuty kawy, torebki z kawą, mieszanki kawowe,
dzbanki nieelektryczne do parzenia kawy, elektryczne dzbanki
do kawy wyposażone w zaparzacz, kawiarki elektryczne, elektryczne
perkolatory do kawy, elektryczne zaparzacze do kawy, elektryczne
ekspresy do kawy, nieelektryczne ekspresy do kawy, domowe ekspresy do kawy [elektryczne], ekspresy do kawy espresso, ekspresy
do palenia ziaren kawy, elektryczne bezprzewodowe zaparzacze
do kawy, elektryczne warniki do kawy, nieelektryczne spieniacze
mleka do kawy, nieelektryczne zaparzacze do kawy z tłokiem, elektryczne spieniacze mleka do kawy, młynki do kawy, nieelektryczne
młynki do kawy, ręczne młynki do kawy, elektryczne młynki do kawy,
elektryczne filtry do kawy, filtry do kawy elektryczne, filtry do kawy
nieelektryczne, filtry [dripy] nieelektryczne do parzenia kawy, filtry
do kawy papierowe, filtry papierowe do ekspresów do kawy, filtry w postaci toreb papierowych wypełnione kawą, filtry do kawy,
nie z papieru, stanowiące część nieelektrycznych zaparzaczy
do kawy, filiżanki, filiżanki do kawy, zestawy filiżanek do kawy składające się z małych filiżanek i spodków, kubki, serwisy do kawy [zastawa
stołowa], ceramiczne serwisy do kawy, serwisy do kawy z porcelany,
serwisy do kawy z metali szlachetnych, serwisy do kawy nie z metali szlachetnych, dzbanki do kawy, dzbanki do kawy nieelektryczne,
dzbanki do kawy nie z metali szlachetnych, dzbanki do parzenia
kawy nieelektryczne, dzbanki do kawy z metali szlachetnych inne niż
elektryczne, miarki do kawy, mieszadełka do kawy, 40 palenie i przetwarzanie kawy, mielenie kawy, 43 usługi kawiarni, usługi barów kawowych, usługi dostawy kawy do biur [dostawa napojów].
(111) 295958
(220) 2016 12 07
(210) 464827
(151) 2017 06 12
(441) 2017 02 20
(732) IZOTERM MARIUSZ WAŁEK SPÓŁKA JAWNA, Goździelin, PL.
(540) IZOTERM
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, jasnozielony
(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do wytwarzania materiałów izolacyjnych (styropianu), 17 materiały nieprzewodzące do zatrzymywania ciepła (styropian).
(111) 295959
(220) 2016 07 06
(210) 458751
(151) 2017 02 13
(441) 2016 10 24
(732) PHOENIX PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) Ciasta czytelników
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(540)

Kolor znaku: biały, żółty, niebieski
(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, aparatura
do rejestracji dźwięku, aparatura radiotelefoniczna, aparaty do fototelegrafii, aparaty do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, aparaty radiowe, aparaty telefoniczne, aparaty telewizyjne, aparaty wideo, mikroprocesory komputerowe, procesory
jako centralne jednostki przetwarzania, elektroniczne procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki, czytniki kodów kreskowych,
czytniki optyczne znaków, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD
z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków,
etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery
wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z obwodami scalonymi zintegrowanymi, karty magnetyczne
do identyfikacji osób, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe uradzenia peryferyjne, komputery, komputery
przenośne, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki informacji, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe,
monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware
komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki danych
magnetyczne, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne,
obwody drukowane, obwody scalone, odbiorniki audio-i wideo, odbiorniki radiowe, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, odtwarzacze osobiste stereo,
plotery, chipy, akustyczne płyty kompaktowe, płyty fonograficzne,
programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software oprogramowanie stałe dla
komputerów nagrane, stacje taśm magnetycznych informatyczne,
jednostki taśm magnetycznych informatyczne, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego
nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy
wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia
do nawigacji dla pojazdów, urządzenia do nawigacji satelitarnej,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbierania działające
w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia
nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice
ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami,
wideofony, neony reklamowe, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, drukarki przenośne etykiet (sprzęt biurowy), odbitki
graficzne, emblematy papierowe lub drukowane, pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie,
kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami
okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, karty-zawiadomienia, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami,
wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne,
mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały
piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza,
publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji publicznych i aukcji internetowych, usługi agencji eksportowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi
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przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz osób trzecich,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, specjalistyczne doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie organizowania,
kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie
zarządzania personalnego, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną,
usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc przy zaradzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja
o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności
gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarcza, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja
przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych,
systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków,
prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, przygotowywanie reklam prasowych, ogłoszenia prasowe, usługi modeli/modelek do celów reklamowych i promowania sprzedaży, marketing,
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism
dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama oraz działalność informacyjna dotycząca reklamy, usługi w zakresie wynajmowania
powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie
materiałów reklamowych, reklamy, usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam
korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam
radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem
sieci komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, publikowanie tekstów
sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, promowanie świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności ekologicznej, w tym także za pośrednictwem witryny internetowej, 38 usługi agencji informacyjnych, usługi
agencji prasowych, usługi w zakresie transmisji radiowej, usługi w zakresie transmisji telewizyjnej, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowe, w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi
telekomunikacyjne, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki komunikacji
elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, łączność radiowa, łączność telefoniczna, łączność telegraficzna, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi
związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji,
usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz
satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi w zakresie realizowania transmisji programów radiowych,
usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych,
usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie
urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu
i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów
przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi
w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez terminale kom-
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puterowe, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy
satelitarnych i sieci światłowodów, 39 dystrybucja gazet, czasopism
i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie
edukacji i kształcenia, edukacja, edukacja w zakresie ochrony środowiska i odpowiedzialności ekologicznej, informacja o edukacji, usługi
studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia
nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub
rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni
specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków,
publikowanie tekstów inne niż reklamowe, publikacja elektroniczna
on-line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych
i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłanych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie
imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie
spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów
do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów,
usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów,
usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska, edukacja społeczeństwa w zakresie
ochrony naturalnego środowiska człowieka, publikowanie wydawnictw edukacyjnych w tym zakresie, 42 administrowanie stronami
komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe dla osób
trzecich, konwersja danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych,
udzielanie konsultacji w zakresie działalności związanej z ochroną
naturalnego środowiska człowieka, doradztwo w zakresie ochrony
środowiska.

(111) 295960
(220) 2016 07 11
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SMUKEE
(540)
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sia z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych
do mebli, wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] z drewna lub tworzyw
sztucznych, zasłony bambusowe, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby
i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub
z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, kosze niemetalowe, koszyki, pościel, materace, poduszki, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, pojemniki, i spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe,
pudła i pudełka do przechowywania, dekoracje wiszące [ozdoby],
drewniane pudła i pudełka do przechowywania, ozdobne figurki,
niemetalowe wieszaki do odzieży, ozdoby na przyjęcia z tworzyw
sztucznych i drewna, ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów
spożywczych, plecionki ze słomy z wyjątkiem mat, podgłówki, wałki
i poduszki, pojemniki niemetalowe, pokrowce na odzież, szkatułki,
wyroby artystyczne z drewna, korka, trzciny, ratanu, wikliny, rogu,
kości, kości słoniowej, muszli, bursztynu, macicy perłowej, pianki
morskiej i surogatów tych materiałów, wyroby wikliniarskie i koszykarskie, zamknięcia do pojemników niemetalowe, zasłony, wieszaki
ścienne, taborety, pufy, półki, 21 przybory kuchenne lub gospodarstwa domowego oraz pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli dla malarzy), sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, wyroby szklane, porcelana i wyroby ceramiczne nie zawarte
w innych klasach, świeczniki, kosze na śmieci, przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, statuetki, figurki, tabliczki
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota
lub szkło, zawarte w tej klasie, szklanki, kieliszki, naczynia do picia
i akcesoria barowe, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, 24 tekstylia i wyroby tekstylne do wyposażania domu i dekoracji
wnętrz, narzuty na łóżka i obrusy, bielizna pościelowa i koce, bielizna
stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, pokrowce i narzuty na meble,
tkaniny, tekstylne artykuły kąpielowe, wyroby tekstylne do wieszania na ścianach, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych,
zasłony, poszewki dekoracyjne, poduszki i kołdry z wypełnieniem
syntetycznym jak i naturalnym, koce piknikowe, 27 dywany, chodniki, kobierce, dywaniki, maty i wykładziny, linoleum i inne materiały
do pokrywania podłóg, obicia ścienne (nie z materiałów tekstylnych),
pokrycia ścian i sufitów.

(111) 295961
(220) 2016 09 28
(210) 462064
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) STEFAŃSKA IZABELA INKUBATOR INSPIRACJI PRACOWNIA
TWÓRCZEJ EDUKACJI I ROZWOJU, Lublin, PL.
(540) Creative! Early English
(540)

(210) 458931

(531) 24.17.02, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 9 przyrządy do pomiaru czasu (z wyłączeniem zegarów
i zegarków), radia wyposażone w zegar, stacje pogodowe, urządzenia audiowizualne i fotograficzne, budziki z radiem, ramki cyfrowe
do zdjęć, 11 oświetlenie i urządzenia do oświetlania, lampy i lampki oświetleniowe, abażury i klosze do lamp, lampki elektryczne
na choinkę, lampiony, żarówki dekoracyjne, 14 metale szlachetnie
i ich stopy oraz dzieła sztuki z metali szlachetnych lub pokryte nimi,
biżuteria i wyroby jubilerskie, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub
kamieniami i ich imitacjami, posągi i figurki wykonane z lub pokryte
szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, 20 meble, lustra i lusterka, ramy, ramki do obrazków i zdjęć,
ramki i ramy do obrazów, opakowania drewniane do butelek, popier-

Kolor znaku: niebieski, zielony, różowy, pomarańczowy, żółty,
fioletowy
(531) 24.17.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 podręczniki edukacyjne, publikacje edukacyjne,
książki edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, modele trójwymiarowe do celów edukacyjnych, ilustrowane mapy ścienne do celów edukacyjnych, publikacje encyklopedyczne, publikacje drukowane, publikacje
promocyjne, publikacje reklamowe, publikacje periodyczne drukowane, papier na publikacje, papierowe materiały dydaktyczne, drukowane materiały dydaktyczne, książki, podręczniki [książki], podręczniki, podręczniki instruktażowe, poradniki [podręczniki],
podręczniki instruktażowe do celów nauczania, 28 zabawki edukacyjne, edukacyjne gry elektroniczne, elektroniczne gry edukacyjne
dla dzieci, zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, zabawki,
zabawki bujane, zabawki elektroniczne, zabawki muzyczne, zabawki
mówiące, zabawki drewniane, pojazdy [zabawki], puzzle [zabawki],
zabawki dmuchane, bąki [zabawki], kolejki zabawki, zabawki budowlane, modele [zabawki], zabawki nakręcane, zabawki wypchane, zabawki bambusowe, zabawki pluszowe, pluszowe zabawki, zabawki
giętkie, zabawki do wanny, zabawki na baterie, zabawki dla niemowląt, zabawki dla dzieci, zabawki [figurki] akcji, zabawki do jeżdżenia,
leżaczki bujane (zabawki), zabawki do ciągnięcia, zabawki do pchania, odbijające się zabawki, zabawki z metalu, zabawki do wody, wie-
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loczęściowe zabawki konstrukcyjne, bańki mydlane [zabawki], zabawki do szkicowania, zabawki tryskające wodą, zabawki z tkanin,
zabawki sterowane radiowo, zabawki wypchane ziarenkami, zabawki do ściskania, elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, zabawki
do piaskownicy, świecące pałeczki-zabawki, elektroniczne zabawki
do nauki, zabawki akcji na baterie, klocki do łączenia [zabawki], zabawki mechaniczne [z metalu], piszczące zabawki do ściskania, zabawki wykonane z gumy, zdalnie obsługiwane latające zabawki, konie na biegunach [zabawki], zestawy do gotowania [zabawki],
dmuchane zabawki do jeżdżenia, zabawki w kształcie zwierząt, zabawki z tworzyw sztucznych, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, zabawki związane z magią, pistolety na wodę [zabawki], repliki zwierząt jako zabawki, zwierzęta zabawki napędzane silnikiem, zabawki
w postaci puzzli, zabawki rozwojowe dla niemowląt, zdalnie sterowane zabawki elektroniczne, wielofunkcyjne zabawki dla niemowląt,
klocki do budowy [zabawki], zabawki wykonane z drewna, zabawki
uruchamiane za pomocą dźwigni, zabawki w postaci urządzeń domowych, nadmuchiwane zabawki z cienkiej gumy, zabawki sprzedawane w formie zestawów, zabawki mechaniczne [z tworzyw sztucznych], pojazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], zestawy do składania
modeli (zabawki), zabawki, które po otworzeniu wyskakują, zabawki
do użytku w basenach, zabawki na kółkach napędzane pedałami, nadmuchiwane zabawki w postaci łódek, drewniane klocki do budowania [zabawki], zabawki w postaci śnieżnych kul, czterokołowe pojazdy dla dzieci [zabawki], zestawy modeli do składania [zabawki],
nadmuchiwane zabawki przypominające pojazdy powietrzne, postacie z bajek fantasy [zabawki], kije z diodami LED (zabawki), zabawki do jeżdżenia bez napędu silnikowego, zabawki do sprzedaży w postaci zestawów, pojazdy zabawki z elementami do przekształcania,
modele konstrukcji w zmniejszonej skali [zabawki], zestawy do pieczenia i gotowania [zabawki], figurki akcji [zabawki lub artykuły zabawkowe], wiaderka [zabawki] zrobione z tworzyw sztucznych, zabawki z tworzyw sztucznych do kąpieli, zabawki mechaniczne
do kołysek [dla niemowląt], zabawki do użytku w wózkach dziecięcych, zabawki w postaci imitacji artykułów spożywczych, zabawki
zdalnie sterowane w postaci pojazdów, roboty zmieniające się w inne
zabawki, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, zabawki do zawieszania
w łóżeczkach dziecięcych, maty do zabawy zawierające zabawki dla
niemowląt, zabawki do składania [robótki ręczne] sprzedawane
w zestawie, zabawki imitujące przedmioty używane przez dorosłych
w życiu codziennym, przenośne [podręczne] gry komputerowe,
przyrządy do zabawy do użytku w przedszkolach i żłobkach, 41 edukacja, usługi nauczania języka angielskiego, edukacja językowa, edukacja [nauczanie], edukacja przedszkolna, edukacja dorosłych, zapewnianie edukacji, edukacja zawodowa, szkolenia edukacyjne,
badania edukacyjne, usługi edukacyjne, seminaria edukacyjne, testy
edukacyjne, pokazy edukacyjne, sprawdziany edukacyjne, wyższe
uczelnie [edukacja], informacje o edukacji, usługi edukacji religijnej,
usługi edukacji percepcyjnej, usługi przedszkoli [edukacja], organizacja egzaminów [edukacja], doradztwo zawodowe [edukacja], informacje dotyczące edukacji, budowanie zespołu (edukacja), usługi
edukacji medycznej, usługi szkół [edukacja], usługi edukacji biznesowej, usługi edukacyjne klubów, edukacyjne usługi doradcze, usługi
egzaminowania (edukacyjne), organizowanie wykładów edukacyjnych, publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie tekstów
edukacyjnych, publikowanie książek edukacyjnych, organizowanie
sympozjów edukacyjnych, organizowanie zjazdów edukacyjnych,
organizacja konferencji edukacyjnych, prowadzenie konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji edukacyjnych, opracowywanie podręczników edukacyjnych, organizowanie wystaw edukacyjnych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, organizowanie
seminariów edukacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych,
dostarczanie informacji edukacyjnych, organizowanie kongresów
edukacyjnych, usługi doradztwa edukacyjnego, usługi instytutów
edukacyjnych, przeprowadzanie egzaminów edukacyjnych, przeprowadzanie sprawdzianów edukacyjnych, wypożyczanie urządzeń
edukacyjnych, organizowanie gier edukacyjnych, wyznaczanie standardów edukacyjnych, wypożyczanie materiałów edukacyjnych, zapewnianie kursów edukacyjnych, zarządzanie usługami edukacyjnymi, prowadzenie kursów edukacyjnych, opracowywanie materiałów
edukacyjnych, prowadzenie imprez edukacyjnych, organizowanie
imprez edukacyjnych, usługi edukacyjne w zakresie zapewniania
kursów edukacyjnych, organizacja sympozjów dotyczących edukacji, organizowanie konferencji dotyczących edukacji, edukacja
w dziedzinie informatyki, organizowanie seminariów dotyczących

Nr 9/2017

edukacji, usługi informacyjne dotyczące edukacji, dostarczanie informacji dotyczących edukacji, usługi edukacji dla dorosłych, organizowanie seminariów edukacji ustawicznej, sympozja związane
z edukacją, edukacja, rozrywka i sport, usługi edukacyjne dotyczące
sportu, usługi edukacyjne dotyczące zarządzania, edukacyjne kursy
z zakwaterowaniem, usługi edukacyjne i szkoleniowe, publikowanie
drukowanych materiałów edukacyjnych, produkcja edukacyjnych
programów telewizyjnych, publikowanie dydaktycznych materiałów
edukacyjnych, warsztaty w celach edukacyjnych, organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka], organizowanie seminariów związanych z edukacją, usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka], usługi
doradcze w zakresie edukacji, usługi w zakresie edukacji muzycznej,
edukacja zawodowa dla młodych ludzi, obozy letnie [rozrywka i edukacja], doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi edukacyjne w zakresie języków, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, usługi edukacyjne
w szkołach średnich, usługi edukacyjne dotyczące umiejętności komunikacyjnych, usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe,
usługi edukacyjne w zakresie zarządzania, usługi edukacyjne w zakresie muzyki, usługi edukacyjne świadczone przez radio, usługi
edukacyjne związane z biznesem, prowadzenie kursów edukacyjnych z biznesu, organizowanie festynów w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, planowanie wykładów w celach edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach
edukacyjnych, planowanie seminariów w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, produkcja filmów
w celach edukacyjnych, wypożyczanie materiałów i urządzeń edukacyjnych, organizowanie festiwali do celów edukacyjnych, planowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach edukacyjnych,
zapewnianie kursów edukacyjnych dotyczących telekomunikacji,
organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie seminariów w celach edukacyjnych, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie
pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie widowisk w celach
edukacyjnych, organizowanie wystaw do celów edukacyjnych, przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, publikowanie
przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, usługi konsultacyjne
w zakresie edukacji biznesowej, zajęcia zorganizowane dla dzieci
[rozrywka / edukacja], usługi w zakresie oceniania w edukacji, usługi
doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, usługi w zakresie edukacji
i nauczania, usługi edukacyjne z zakresu sztuki teatralnej, usługi edukacyjne w zakresie szkół średnich, doradztwo zawodowe (doradztwo
edukacyjne lub szkoleniowe), usługi edukacyjne w zakresie szkoleń
biznesowych, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, usługi
edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, usługi edukacyjne
świadczone za pośrednictwem telewizji, usługi edukacyjne w postaci spersonalizowanego nauczania, usługi prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych, produkcja edukacyjnych nagrań
dźwiękowych i wideo, prowadzenie warsztatów edukacyjnych
w dziedzinie biznesu, usługi placówek edukacyjnych zapewniających kursy instruktażowe, świadczenie usług edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, organizowanie uczestnictwa uczniów w kursach
edukacyjnych, organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach
edukacyjnych, opracowywanie kursów edukacyjnych, egzaminów
i kwalifikacji, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie
edukacji, usługi edukacyjne z zakresu uczenia pisania ręcznego, usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, usługi edukacyjne
świadczone za pośrednictwem programów telewizyjnych, usługi
edukacyjne w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem franszyzowym, usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych, usługi
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie lingwistyki, usługi edukacyjne
i szkoleniowe związane z grami, organizowanie konkursów w celach
edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, usługi w zakresie wystaw w celach
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych, usługi edukacyjne w postaci kursów
na poziomie uniwersyteckim, usługi edukacyjne związane z rozwo-
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jem sprawności umysłowej dzieci, usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, usługi edukacyjne w zakresie przekazywania
metod nauczania języków, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], zapewnianie testów edukacyjnych i ocen w formie komputerowej, produkcja programów telewizyjnych na żywo do celów edukacyjnych, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie online, usługi
edukacyjne odnoszące się do usług w zakresie jakości, świadczenie
usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach pozalekcyjnych, organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie kongresów i konferencji
w celach kulturalnych i edukacyjnych, analizowanie wyników testów
i danych edukacyjnych dla osób trzecich, usługi doradcze w zakresie
edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi edukacyjne
świadczone przez szkoły w zakresie nauczania języków obcych, usługi edukacji na poziomie podstawowym związane z umiejętnością
czytania i pisania, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, edukacja online
z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postępach
związanych z edukacją i szkoleniami informacje dotyczące kariery
zawodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, informacja
dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy danych
lub z Internetu, publikacja broszur, usługi publikacji, publikacja czasopism, publikacja kalendarzy, udostępnianie publikacji elektronicznych, publikacja podręczników użytkownika, wypożyczanie publikacji drukowanych, publikacja i redagowanie książek, udostępnianie
publikacji on-line, przygotowywanie tekstów do publikacji, publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, usługi w zakresie publikacji biuletynów, usługi w zakresie publikacji książek, publikowanie materiałów
drukowanych i publikacji drukowanych, publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, publikacja materiałów dostępnych
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, organizowanie zajęć
dydaktycznych, wypożyczanie materiałów dydaktycznych, organizowanie kursów szkoleniowych w instytutach dydaktycznych, publikowanie książek, publikowanie podręczników, publikowanie podręczników szkoleniowych, nauczanie języków, tłumaczenia językowe,
kursy językowe, tłumaczenie ustne [język], nauczanie języków obcych, organizacja kursów językowych, zapewnianie kursów językowych, usługi nauki języka obcego, organizowanie indywidualnej nauki języków, nauczanie wyrównawcze w zakresie języka, usługi
w zakresie nauczania języków, usługi w zakresie nauczania jeżyków
obcych, usługi szkół w zakresie nauczania języków obcych, świadczenie usług w zakresie szkół i kursów językowych, przedszkola, usługi przedszkoli, nauczanie przedszkolne, kształcenie ruchowe dla
dzieci w wieku przedszkolnym.

(111) 295962
(220) 2016 07 12
(151) 2017 02 24
(441) 2016 11 07
(732) JAKUBOWSKI DAMIAN, Warszawa, PL.
(540) WÓŁ NA STÓŁ GRILL & BAR AL. K.E.N. 52
(540)

(210) 459023

(531) 27.05.01, 03.04.04, 03.04.13, 25.01.09
(510), (511) 43 usługa gastronomiczna, restauracja, bar, catering.
(111) 295963
(151) 2017 02 21

(220) 2016 07 07
(441) 2016 11 07

(210) 458778
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(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WOLNO GOTOWANE
(540)

Kolor znaku: różowy, czerwony, żółty, zielony, czarny, biały,
brązowy, pomarańczowy, beżowy
(531) 05.07.13, 05.09.01, 05.09.15, 05.09.19, 08.01.01, 08.01.16,
08.05.04, 08.07.11, 08.07.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 papier i karton, fotografie, materiały szkoleniowe
i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, afisze, plakaty, biuletyny jako
materiały drukowane, bony towarowe, bony upominkowe, bony
wartościowe, broszury, czasopisma [periodyki], druki, drukowane
materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, gazety, kartonowe pudełka do pakowania,
karty, karty upominkowe, katalogi, kupony, książeczki kuponowe,
materiały drukowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje drukowane, publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub
papierowe, publikacje promocyjne, reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], skoroszyty, szyldy papierowe, tablice drukowane, torby
papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania
z papieru lub kartonu, ulotki, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, reklamy drukowane, 29 mięso i wędliny, drób, dziczyzna,
cielęcina, jagnięcina, wieprzowina, wołowina, steki z mięsa, szynka,
ekstrakty mięsne, mięso gotowe do spożycia, przetworzone produkty mięsne, jaja, oleje i tłuszcze jadalne, ryby, przetworzone owoce,
warzywa i grzyby, w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, buliony [gotowe], sałatki gotowe, gotowe dania z mięsa, przekąski z owoców, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie orzechów, przekąski
na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie mięsa,
desery owocowe, desery jogurtowe, desery mleczne, zupy, składniki do sporządzania zup, mleko, nabiał i substytuty nabiału, mleczne
produkty, 30 ryż, lody, sól, musztarda, przyprawy, kawa, herbata,
kakao, kawa nienaturalna, sago, tapioka, mąka, cukier, miód, melasa,
drożdże, proszek do pieczenia, ocet, sosy [przyprawy], sosy, przekąski z produktów zbożowych, batony zbożowe i energetyczne, preparaty zbożowe, mąka, płatki śniadaniowe, owsianka, wyroby cukiernicze, czekolada, lód, lody spożywcze, sorbety, cukierki, batony i guma
do żucia, chleb, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, suche
i świeże makarony, kluski i pierogi, dania na bazie ryżu, dania gotowe zawierające makaron, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz
ziarna nie ujęte w innych klasach, świeże owoce i warzywa, nasiona,
naturalne rośliny i kwiaty, 35 usługi w zakresie prowadzenia sklepu
lub hurtowni z następującymi towarami: mięso i wędliny, drób, dziczyzna, cielęcina, jagnięcina, wieprzowina, wołowina, steki z mięsa,
szynka, ekstrakty mięsne, mięso gotowe do spożycia, przetworzone
produkty mięsne, jaja, oleje i tłuszcze jadalne, ryby, przetworzone
owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne,
buliony [gotowe], sałatki gotowe, gotowe dania z mięsa, przekąski
z owoców, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu, przekąski
na bazie mięsa, desery owocowe, desery jogurtowe, desery mleczne,
zupy, składniki do sporządzania zup, mleko, nabiał i substytuty nabiału, mleczne produkty, ryż, lody, sól, musztarda, przyprawy, kawa,
herbata, kakao, kawa nienaturalna, sago, tapioka, mąka, cukier, miód,
melasa, drożdże, proszek do pieczenia, ocet, sosy [przyprawy], sosy,
przekąski z produktów zbożowych, batony zbożowe i energetyczne,
preparaty zbożowe, mąka, płatki śniadaniowe, owsianka, wyroby cukiernicze, czekolada, lód, lody spożywcze, sorbety, cukierki, batony
i guma do żucia, chleb, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka,
suche i świeże makarony, kluski i pierogi, dania na bazie ryżu, dania
gotowe zawierające makaron, produkty rolne, ogrodnicze, leśne
oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, reklama i usługi reklamowe, reklama
za pośrednictwem Internetu, reklamy online, telewizyjne, radiowe
i banerowe, produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych,
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dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja gadżetów reklamowych, usługi marketingowe,
pośrednictwo handlowe, usługi doradztwa w zakresie: działalności
gospodarczej i zarządzania, promocja sprzedaży, marketing dotyczący promocji, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, 40 usługi drukowania, usługi składania druku, usługi
wykańczania druków, 41 usługi organizowania gier i konkursów.

(111) 295964
(220) 2016 07 07
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WOLNO GOTOWANE
(540)

(210) 458779

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały, żółty, zielony,
pomarańczowy, fioletowy, czarny
(531) 05.07.11, 05.07.12, 05.09.01, 05.09.06, 05.09.15, 05.09.19,
05.09.21, 05.11.05, 05.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 papier i karton, fotografie, materiały szkoleniowe
i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, afisze, plakaty, biuletyny jako
materiały drukowane, bony towarowe, bony upominkowe, bony
wartościowe, broszury, czasopisma [periodyki], druki, drukowane
materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, gazety, kartonowe pudełka do pakowania,
karty, karty upominkowe, katalogi, kupony, książeczki kuponowe,
materiały drukowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje drukowane, publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub
papierowe, publikacje promocyjne, reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], skoroszyty, szyldy papierowe, tablice drukowane, torby
papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania
z papieru lub kartonu, ulotki, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, reklamy drukowane, 29 mięso i wędliny, drób, dziczyzna,
cielęcina, jagnięcina, wieprzowina, wołowina, steki z mięsa, szynka,
ekstrakty mięsne, mięso gotowe do spożycia, przetworzone produkty mięsne, jaja, oleje i tłuszcze jadalne, ryby, przetworzone owoce,
warzywa i grzyby, w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, buliony [gotowe], sałatki gotowe, gotowe dania z mięsa, przekąski z owoców, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie orzechów, przekąski
na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie mięsa,
desery owocowe, desery jogurtowe, desery mleczne, zupy, składniki do sporządzania zup, mleko, nabiał i substytuty nabiału, mleczne
produkty, 30 ryż, lody, sól, musztarda, przyprawy, kawa, herbata,
kakao, kawa nienaturalna, sago, tapioka, mąka, cukier, miód, melasa,
drożdże, proszek do pieczenia, ocet, sosy [przyprawy], sosy, przekąski z produktów zbożowych, batony zbożowe i energetyczne, preparaty zbożowe, mąka, płatki śniadaniowe, owsianka, wyroby cukiernicze, czekolada, lód, lody spożywcze, sorbety, cukierki, batony i guma
do żucia, chleb, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, suche
i świeże makarony, kluski i pierogi, dania na bazie ryżu, dania gotowe zawierające makaron, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz
ziarna nie ujęte w innych klasach, świeże owoce i warzywa, nasiona,
naturalne rośliny i kwiaty, 35 usługi w zakresie prowadzenia sklepu
lub hurtowni z następującymi towarami: mięso i wędliny, drób, dziczyzna, cielęcina, jagnięcina, wieprzowina, wołowina, steki z mięsa,
szynka, ekstrakty mięsne, mięso gotowe do spożycia, przetworzone
produkty mięsne, jaja, oleje i tłuszcze jadalne, ryby, przetworzone
owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne,
buliony [gotowe], sałatki gotowe, gotowe dania z mięsa, przekąski
z owoców, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu, przekąski
na bazie mięsa, desery owocowe, desery jogurtowe, desery mleczne,
zupy, składniki do sporządzania zup, mleko, nabiał i substytuty nabiału, mleczne produkty, ryż, lody, sól, musztarda, przyprawy, kawa,
herbata, kakao, kawa nienaturalna, sago, tapioka, mąka, cukier, miód,
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melasa, drożdże, proszek do pieczenia, ocet, sosy [przyprawy], sosy,
przekąski z produktów zbożowych, batony zbożowe i energetyczne,
preparaty zbożowe, mąka, płatki śniadaniowe, owsianka, wyroby cukiernicze, czekolada, lód, lody spożywcze, sorbety, cukierki, batony
i guma do żucia, chleb, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka,
suche i świeże makarony, kluski i pierogi, dania na bazie ryżu, dania
gotowe zawierające makaron, produkty rolne, ogrodnicze, leśne
oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, reklama i usługi reklamowe, reklama
za pośrednictwem Internetu, reklamy online, telewizyjne, radiowe
i banerowe, produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja gadżetów reklamowych, usługi marketingowe,
pośrednictwo handlowe, usługi doradztwa w zakresie: działalności
gospodarczej i zarządzania, promocja sprzedaży, marketing dotyczący promocji, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, 40 usługi drukowania, usługi składania druku, usługi
wykańczania druków, 41 usługi organizowania gier i konkursów.

(111) 295965
(220) 2016 07 07
(210) 458791
(151) 2017 03 01
(441) 2016 11 07
(732) FUNDACJA KLUB SPORTOWY HETMAN ZAMOŚĆ, Zamość, PL.
(540) K.S. HETMAN 1934
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, szary, zielony, żółty
(531) 25.01.25, 24.01.05, 27.05.01, 27.07.01, 23.05.11, 29.01.15
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, katalogi, notesy, pocztówki,
prospekty, druki, formularze, zakładki do książek, bilety, kalendarze,
chorągiewki papierowe, nalepki papierowe, artykuły piśmienne i wyposażenia biurowego za wyjątkiem mebli, papierowe serwetki i ręczniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, karty pocztowe, koperty,
prospekty, teczki papierowe, 18 plecaki, worki, torby, torebki, parasole, 24 nie papierowe-tekstylne etykiety, chorągiewki, flagi, sztandary, proporczyki, bieżniki stołowe, ręczniki, 25 odzież sportowa
i turystyczna, kombinezony, kurtki, bluzy, koszulki, T-shirty, trykoty,
szorty, spodenki, spodnie, dresy, szaliki, nakrycia głowy, daszki, rękawiczki, apaszki, chustki, chusty, krawaty, paski zawarte w tej klasie,
szelki, skarpety, buty, 35 reklama i promocja kultury fizycznej i sportu, zarządzanie obiektami sportowymi, 41 usługi z zakresu kultury
fizycznej i sportu: doradztwo i prowadzenie szkoleń oraz treningów
z zakresu różnych dziedzin sportu, organizowanie imprez, turniejów, sparingów, zawodów, obozów sportowych, obsługa i wynajem
urządzeń oraz obiektów sportowych, organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów i kongresów związanych z krzewieniem kultury
fizycznej i sportu.
(111) 295966
(220) 2016 07 07
(210) 458792
(151) 2017 02 15
(441) 2016 09 26
(732) FUNDACJA KLUB SPORTOWY HETMAN ZAMOŚĆ, Zamość, PL.
(540) K.S. HETMAN ZAMOŚĆ
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, katalogi, notesy, pocztówki,
prospekty, druki, formularze, zakładki do książek, bilety, kalendarze,
chorągiewki papierowe, nalepki papierowe, artykuły piśmienne i wyposażenia biurowego za wyjątkiem mebli, papierowe serwetki i ręczniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, karty pocztowe, koperty,
prospekty, teczki papierowe, 18 plecaki, worki, torby, torebki, parasole, 24 nie papierowe-tekstylne etykiety, chorągiewki, flagi, sztandary, proporczyki, bieżniki stołowe, ręczniki, 25 odzież sportowa
i turystyczna, kombinezony, kurtki, bluzy, koszulki, T-shirty, trykoty,
szorty, spodenki, spodnie, dresy, szaliki, nakrycia głowy, daszki, rękawiczki, apaszki, chustki, chusty, krawaty, paski zawarte w tej klasie,
szelki, skarpety, buty, 35 reklama i promocja kultury fizycznej i spor-
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tu, zarządzanie obiektami sportowymi, 41 usługi z zakresu kultury
fizycznej i sportu: doradztwo i prowadzenie szkoleń oraz treningów
z zakresu różnych dziedzin sportu, organizowanie imprez, turniejów, sparingów, zawodów, obozów sportowych, obsługa i wynajem
urządzeń oraz obiektów sportowych, organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów i kongresów związanych z krzewieniem kultury
fizycznej i sportu.

(111) 295967
(220) 2016 07 08
(210) 458856
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) FAIR PLAY
(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, słuchawki telefoniczne, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie
telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania
dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania
dźwięku i obrazu, programy komputerowe, programy gier komputerowych, programy komputerowe antywirusowe, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe nagrane, oprogramowanie do gier, publikacje elektroniczne, audibooki, ebooki,
czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych,
nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę
jako oprogramowania, wygaszacze ekranu jako oprogramowania,
telewizory, zestawy kina domowego, kamery cyfrowe, kamery wideo
zespolone z magnetofonem, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla
pojazdów, cyfrowe czytniki książek, komputery typu tablet, komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, programy
gier do domowych konsoli do gier wideo, programy zapisane na obwodach elektronicznych i dyskach CDROM do podręcznych gier
z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, 35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, agencje
reklamowe, badania marketingowe, opinii publicznej, rynku i w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu
na reklamy, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, usługi w zakresie
dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży
i próbek reklamowych, również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych Internetu, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajem nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu,
usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych
wymagań odbiorcy, sprzedaż, m.in. sprzedaż aukcyjna i sprzedaż
promocyjna, sprzedaż w systemie o-line, za pośrednictwem sklepu
internetowego oraz za pośrednictwem sieci telefonicznych tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, słuchawki telefoniczne, telefony przenośne, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie
telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania
dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania
dźwięku i obrazu, programy komputerowe, programy gier kompu-
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terowych, programy komputerowe nagrane, programy sterujące
komputerowe nagrane, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier
działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, publikacje elektroniczne, audibooki, ebooki, czyste i zapisane magnetyczne nośniki
danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce
do telefonów komórkowych, nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD
i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania
audiowizualne, grafiki na tapetę jako oprogramowania, wygaszacze
ekranu jako oprogramowania, telewizory, zestawy kina domowego,
kamery cyfrowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, komputery typu tablet, komputery przenośne, komputerowe
urządzenia peryferyjne, programy gier do domowych konsoli do gier
wideo, programy zapisane na obwodach elektronicznych i dyskach
CDROM do podręcznych gier z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki
graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści
audio, wideo i obrazy do pobrania, handlowe Informacje i porady
udzielane konsumentom, punkty informacji konsumenckiej, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie: usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej
i stacjonarnej, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości,
dźwięku i obrazu przez portale telekomunikacyjne, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale
internetowe, usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej,
usługi dostępu Internetu, usługi pobierania i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej i obrazkowej
w sieciach telekomunikacyjnych, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych,
przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych,
przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych,
usługi telekomunikacyjne spersonalizowane w zakresie dostępu
do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru usług, uczestniczenia
w grach konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, udostępnianie
połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii
analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie
pakietów informacji, telewizja kablowa, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci
komputerowej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless
broadcasting), usługi nadawcze i zapewnianie dostępu w ramach
telekomunikacji do filmów i programów wideo dostarczanych za pośrednictwem usługi „wideo na żądanie”, usługi w zakresie nadawania
programów telewizyjnych świadczone on-line z sieci komputerowej
oraz z telefonów komórkowych, transmisja wideo na żądanie, usługi
rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, teleturniejów i widowisk rozrywkowych
i sportowych, programów informacyjnych, usługi: emisji telewizyjnej
i radiowej, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, usługi komunikacyjne za pośrednictwem
przekazu satelitarnego, naziemnego kablowego i światłowodowego, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru
spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, umożliwianie
dostępu do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, dostarczanie dostępu
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej i telekomunikacyjnej oraz za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, wynajem urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału
cyfrowego i analogowego, usługi informacyjne i doradcze dotyczące
którychkolwiek z wyżej wymienionych usług.
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(111) 295968
(220) 2016 07 08
(210) 458857
(151) 2017 02 24
(441) 2016 11 07
(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) PIWO JASNE PEŁNE SZWAGIER CHMIELOWE JAK TRZEBA
(540)
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(732) CIURA WIESŁAW W-IREX PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE,
Kiełczygłów, PL.
(540) W WIREX
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony
(531) 26.03.01, 26.04.03, 26.04.09, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 miazga drzewna, 4 drewno opałowe, brykiety z materiałów palnych drewnianych, 7 maszyny do obróbki drewna i części
do tych maszyn, w tym narzędzie ręczne i przyrządy ręczne do obróbki drewna, z napędem elektrycznym, hydraulicznym, mechanicznym i pneumatycznym, 19 drewno i materiały budowlane z drewna,
takie jak drewno budowlane, drewno konstrukcyjne, wyroby stolarskie do wykorzystania w budynkach, drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, drewno częściowo obrobione, drewno
po obróbce, 20 wyroby z drewna, takie jak meble drewniane, meble
ogrodowe drewniane, wyroby artystyczne wykonane z drewna, pojemniki drewniane, 22 wióry drewniane, 31 drewno w stanie surowym, nieokorowane pnie drzew, 39 usługi magazynowania, usługi
prowadzenia składu celnego, przewóz osób i rzeczy transportem
samochodowym, usługi spedycyjne, wynajem pojazdów i przyczep.

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, żółty, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 08.07.01, 25.01.15, 02.09.14, 05.07.02,
11.03.03
(510), (511) 16 katalogi, biuletyny informacyjne, prospekty, opakowania kartonowe, opakowania z tworzyw sztucznych, nalepki,
etykiety z papieru, etykiety przylepne z papieru, ulotki, broszury,
plakaty z papieru, druki, 20 etykiety z tworzyw sztucznych, 32 piwo,
napoje na bazie piwa, piwo pełne jasne, piwo słodowe, piwo pszeniczne, piwa smakowe.

(111) 295971
(220) 2016 07 11
(210) 458956
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) SNT INVEST STACHURA SPÓŁKA JAWNA, Gdynia, PL.
(540) HEATING System SANTI EXTEND YOUR LIMITS EXTEND YOUR
LIMITS EXTEND YOUR LIMITS
(540)

(111) 295969
(220) 2016 07 11
(210) 458937
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) GMINA CHĘCINY, Chęciny, PL.
(540) Zamek Królewski w Chęcinach www.zamek.checiny.pl
(540)

(531) 27.05.01, 07.01.01
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
publikowanie tekstów reklamowych, reklamy prasowe, radiowe, TV,
badania marketingowe rynku, organizacja imprez promocyjnych,
39 zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie z przewodnikiem, usługi
organizowania wycieczek, udzielanie informacji turystycznej, 41 organizacja imprez rozrywkowych, kulturalnych i edukacyjnych, Informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, publikacja
kalendarzy imprez, organizowanie, prowadzenie i obsługa wystaw,
konferencji, kongresów, koncertów, pokazów, seminariów, spektakli,
sympozjów, lekcji tematycznych, wykładów, dostarczanie informacji edukacyjnych, organizowanie zawodów, turniejów, konkursów
i zabaw, produkcja materiałów audiowizualnych, filmów dokumentalnych, reportażowych, przewodnictwo po obiekcie, szkolenie przewodników, publikowanie tekstów, innych niż reklamowe, publikowanie i redagowanie książek, materiałów drukowanych.
(111) 295970
(151) 2017 02 21

(220) 2016 07 11
(441) 2016 11 07

(210) 458938

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, czarny
(531) 26.01.03, 26.01.12, 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 pasy bezpieczeństwa inne niż do siedzeń w pojazdach,
filtry do masek do oddychania, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapoki ratunkowe, kaski ochronne, koce strażackie, kombinezony ochronne dla lotników, maski ochronne, obuwie zabezpieczające przed wypadkami, promieniowaniem i ogniem, ochraniacze
zębów, osłony do ochrony twarzy robotników, odzież chroniąca
przed wypadkami, promieniowaniem i ogniem, odzież ognioodporna, pasy ratunkowe, plandeki ratownicze, rękawice do ochrony przed
wypadkami, siatki zabezpieczające przed wypadkami, skarpetki
podgrzewane elektrycznie, maski spawalnicze, tarcze odblaskowe
na ubranie zapobiegające wypadkom drogowym, kombinezony dla
nurków, baterie, akumulatory, lampy optyczne, 25 antypoślizgowe
środki do butów, odzież dla automobilisty, berety, bielizna, bielizna
osobista, bielizna przeciwpotowa, bielizna wchłaniająca pot, bluzki, bluzy, body, buty, buty sznurowane, chodaki, czapki, czapki bez
daszka, czapki z daszkiem, odzieżowe wyroby dziewiarskie, dżerseje,
fartuchy, getry, pantofle gimnastyczne, gorsy koszul męskich, kalosze, kamizelki, kapelusze, kaptury do ubrań, karczki koszul, czepki
kąpielowe, klapki kąpielowe, kostiumy kąpielowe, pantofle kąpielowe, płaszcze kąpielowe, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kołnierzyki, kombinezony, kombinezony dla narciarzy wodnych, konfekcja
odzieżowa, koszule męskie, koszulki, majtki, mankiety ubrań, marynarki, mundury, nakrycia głowy, nauszniki jako odzież, obuwie,
odzież materiałowa, odzież wodoodporna, odzież z imitacji skóry,
odzież ze skóry, ogrzewacze stóp nieelektryczne, okrycia wełniane
lub futrzane z kapturem, okrycia wierzchnie, opaski na głowę, palta,
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pantofle, pantofle ranne, paski do odzieży, paski do butów, peleryny,
pelisy, płaszcze, podszewki jako elementy ubrań, pulowery, rajstopy,
rajtuzy, leginsy, rękawice jako odzież, rękawiczki z jednym palcem,
sandały, skarpetki, slipy, spodenki, spodnie, stroje gimnastyczne,
swetry, trykoty bez zapięcia, szale, szaliki, szelki, trykoty, kostiumy
jednoczęściowe, T-shirty, ubrania wierzchnie, ubrania, kostiumy,
wkładki do obuwia, wkładki wewnętrzne do obuwia, ocieplacze jako
odzież, ocieplacze jako odzież dla nurków, kombinezony do windsurfingu, triathlonu, surfingu.

(111) 295972
(220) 2016 07 11
(210) 458958
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) SNT INVEST STACHURA SPÓŁKA JAWNA, Gdynia, PL.
(540) SANTI SANTI Diving Equipment
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 26.01.03, 26.01.18, 26.11.02, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 pasy bezpieczeństwa inne niż do siedzeń w pojazdach,
filtry do masek do oddychania, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapoki ratunkowe, kaski ochronne, koce strażackie, kombinezony ochronne dla lotników, maski ochronne, obuwie zabezpieczające przed wypadkami, promieniowaniem i ogniem, ochraniacze
zębów, osłony do ochrony twarzy robotników, odzież chroniąca
przed wypadkami, promieniowaniem i ogniem, odzież ognioodporna, pasy ratunkowe, plandeki ratownicze, rękawice do ochrony przed
wypadkami, siatki zabezpieczające przed wypadkami, skarpetki
podgrzewane elektrycznie, maski spawalnicze, tarcze odblaskowe
na ubranie zapobiegające wypadkom drogowym, kombinezony dla
nurków, baterie, akumulatory, lampy optyczne, 11 nurkowe lampy,
latarki elektryczne, reflektory do lamp, 25 antypoślizgowe środki
do butów, odzież dla automobilisty, berety, bielizna, bielizna osobista, bielizna przeciwpotowa, bielizna wchłaniająca pot, bluzki, bluzy,
body, buty, buty sznurowane, chodaki, czapki, czapki bez daszka,
czapki z daszkiem, odzieżowe wyroby dziewiarskie, dżerseje, fartuchy, getry, pantofle gimnastyczne, gorsy koszul męskich, kalosze,
kamizelki, kapelusze, kaptury do ubrań, karczki koszul, czepki kąpielowe, klapki kąpielowe, kostiumy kąpielowe, pantofle kąpielowe,
płaszcze kąpielowe, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kołnierzyki,
kombinezony, kombinezony dla narciarzy wodnych, konfekcja odzieżowa, koszule męskie, koszulki, majtki, mankiety ubrań, marynarki,
mundury, nakrycia głowy, nauszniki jako odzież, obuwie, odzież
materiałowa, odzież wodoodporna, odzież z imitacji skóry, odzież
ze skóry, ogrzewacze stóp nieelektryczne, okrycia wełniane lub futrzane z kapturem, okrycia wierzchnie, opaski na głowę, palta, pantofle, pantofle ranne, paski do odzieży, paski do butów, peleryny, pelisy,
płaszcze, podszewki jako elementy ubrań, pulowery, rajstopy, rajtuzy, leginsy, rękawice jako odzież, rękawiczki z jednym palcem, sandały, skarpetki, slipy, spodenki, spodnie, stroje gimnastyczne, swetry,
trykoty bez zapięcia, szale, szaliki, szelki, trykoty, kostiumy jednoczęściowe, T-shirty, ubrania wierzchnie, ubrania, kostiumy, wkładki
do obuwia, wkładki wewnętrzne do obuwia, ocieplacze jako odzież,
ocieplacze jako odzież dla nurków, kombinezony do windsurfingu,
triathlonu, surfingu.
(111) 295973
(220) 2016 07 11
(210) 458988
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) SNT INVEST STACHURA SPÓŁKA JAWNA, Gdynia, PL.
(540) SANTI workwear
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, żółty
(531) 14.07.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 pasy bezpieczeństwa inne niż do siedzeń w pojazdach,
filtry do masek do oddychania, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapoki ratunkowe, kaski ochronne, koce strażackie, kombi-
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nezony ochronne dla lotników, maski ochronne, obuwie zabezpieczające przed wypadkami, promieniowaniem i ogniem, ochraniacze
zębów, osłony do ochrony twarzy robotników, odzież chroniąca
przed wypadkami, promieniowaniem i ogniem, odzież ognioodporna, pasy ratunkowe, plandeki ratownicze, rękawice do ochrony przed
wypadkami, siatki zabezpieczające przed wypadkami, skarpetki
podgrzewane elektrycznie, maski spawalnicze, tarcze odblaskowe
na ubranie zapobiegające wypadkom drogowym, kombinezony dla
nurków, baterie, akumulatory, lampy optyczne, 25 antypoślizgowe
środki do butów, odzież dla automobilisty, berety, bielizna, bielizna
osobista, bielizna przeciwpotowa, bielizna wchłaniająca pot, bluzki, bluzy, body, buty, buty sznurowane, chodaki, czapki, czapki bez
daszka, czapki z daszkiem, odzieżowe wyroby dziewiarskie, dżerseje,
fartuchy, getry, pantofle gimnastyczne, gorsy koszul męskich, kalosze, kamizelki, kapelusze, kaptury do ubrań, karczki koszul, czepki
kąpielowe, klapki kąpielowe, kostiumy kąpielowe, pantofle kąpielowe, płaszcze kąpielowe, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kołnierzyki, kombinezony, kombinezony dla narciarzy wodnych, konfekcja
odzieżowa, koszule męskie, koszulki, majtki, mankiety ubrań, marynarki, mundury, nakrycia głowy, nauszniki jako odzież, obuwie,
odzież materiałowa, odzież wodoodporna, odzież z imitacji skóry,
odzież ze skóry, ogrzewacze stóp nieelektryczne, okrycia wełniane
lub futrzane z kapturem, okrycia wierzchnie, opaski na głowę, palta,
pantofle, pantofle ranne, paski do odzieży, paski do butów, peleryny,
pelisy, płaszcze, podszewki jako elementy ubrań, pulowery, rajstopy,
rajtuzy, legginsy, rękawice jako odzież, rękawiczki z jednym palcem,
sandały, skarpetki, slipy, spodenki, spodnie, stroje gimnastyczne,
swetry, trykoty bez zapięcia, szale, szaliki, szelki, trykoty, kostiumy
jednoczęściowe, T-shirty, ubrania wierzchnie, ubrania, kostiumy,
wkładki do obuwia, wkładki wewnętrzne do obuwia, ocieplacze jako
odzież, ocieplacze jako odzież dla nurków, kombinezony do windsurfingu, triathlonu, surfingu.

(111) 295974
(220) 2016 07 11
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Zupy z Naszej Kuchni
(540)

(210) 458989

Kolor znaku: zielony, fioletowy, czerwony, brązowy,
pomarańczowy, jasnopomarańczowy, biały, czarny, żółty
(531) 03.13.09, 05.09.03, 05.09.06, 05.09.12, 05.09.14, 05.09.15,
05.09.17, 05.09.19, 05.09.21, 09.07.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 papier i karton, fotografie, materiały szkoleniowe
i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, afisze, plakaty, biuletyny
[materiały drukowane], bony towarowe, bony upominkowe, bony
wartościowe, broszury, czasopisma [periodyki], druki, drukowane
materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, gazety, kartonowe pudełka do pakowania,
karty, karty upominkowe, katalogi, kupony, książeczki kuponowe,
materiały drukowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje drukowane, publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub
papierowe, publikacje promocyjne, reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], skoroszyty, szyldy papierowe, tablice drukowane, torby
papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania
z papieru lub kartonu, ulotki, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, reklamy drukowane, 29 zupy, składniki do sporządzania
zup, koncentraty zup, mieszanki do zup, przetwory do zup jarzynowych, 30 dodatki smakowe do zup, 35 usługi w zakresie prowadze-
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nia sklepu lub hurtowni z zupami i składnikami do sporządzania zup,
reklama i usługi reklamowe, reklama za pośrednictwem Internetu,
reklamy online, telewizyjne, radiowe i banerowe, produkcja reklam
telewizyjnych, radiowych, kinowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja gadżetów
reklamowych, usługi marketingowe, pośrednictwo handlowe, usługi
doradztwa w zakresie: działalności gospodarczej i zarządzania, promocja sprzedaży, marketing dotyczący promocji, usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, 41 usługi organizowania gier i konkursów.

(111) 295975
(220) 2016 07 12
(210) 459028
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TADAXIN
(510), (511) 3 kosmetyki zawarte w tej klasie, mydła, kremy, pasty zawarte w tej klasie, 5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne,
produkty lecznicze, witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biologiczne, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, płyny farmaceutyczne, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych,
środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, preparaty higieniczne do użytku medycznego, preparaty dietetyczne do użytku medycznego, 10 instrumenty
medyczne, sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicznego, urządzenia i instrumenty chirurgiczne do użytku weterynaryjnego.
(111) 295976
(220) 2016 07 12
(210) 459051
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) GÓRECKI MAREK, GÓRECKA GRAŻYNA P.H.U. KIM SPÓŁKA
CYWILNA, Kraków, PL.
(540) POLSHOES
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski
(531) 01.17.11, 01.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 obuwie, obuwie damskie, obuwie męskie, obuwie
sportowe, obuwie gimnastyczne, buty sznurowane, cholewki do butów, drewniaki, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, okucia metalowe do obuwia, zapiętki do obuwia, obwódki do obuwia, podeszwy
butów, odzież ze skóry, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje
reklamowe, analizy rynkowe, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, wynajem automatycznych dystrybutorów, badania marketingowe, badania rynku, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, usługi porównywania cen, oferowanie
w mediach następujących produktów dla handlu detalicznego: obuwia, obuwia damskiego, obuwia męskiego, obuwia sportowego,
obuwia gimnastycznego, butów sznurowanych, cholewek do butów, drewniaków, antypoślizgowych akcesoriów do obuwia, okuć
metalowych do obuwia, zapiętek do obuwia, obwódek do obuwia,
podeszew butów oraz odzieży ze skóry, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
doręczanie gazet osobom trzecim, prenumerata gazet dla osób
trzecich, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków,
prospektów, broszur], informacja o działalności gospodarczej, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, prognozy ekonomiczne, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, zarządzanie w zakresie
zamówień w handlu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], impresariat w działalności artystycznej, agencje informacji handlowej, pozyskiwanie
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danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach
komputerowych, komputerowe zarządzanie plikami, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej następujących produktów: obuwia, obuwia
damskiego, obuwia męskiego, obuwia sportowego, obuwia gimnastycznego, butów sznurowanych, cholewek do butów, drewniaków,
antypoślizgowych akcesoriów do obuwia, okuć metalowych do obuwia, zapiętek do obuwia, obwódek do obuwia, podeszew butów oraz
odzieży ze skóry, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie,
rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo
handlowe], poszukiwania w zakresie patronatu, rozlepianie plakatów
reklamowych, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych,
pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pozyskiwanie informacji o działalności
gospodarczej, usługi prenumeraty czasopism [dla osób trzecich], produkcja filmów reklamowych, prognozy ekonomiczne, projektowanie
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi przeglądu prasy, agencje public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklama radiowa, reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie
reklam prasowych, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, usługi sekretarskie, publikowanie tekstów sponsorowanych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, statystyczne zestawienia, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, edycja tekstów,
uaktualnianie materiałów reklamowych, telemarketing, transkrypcja
formy wiadomości i komunikatów, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz
osób trzecich, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, dekorowanie wystaw sklepowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, wywiad gospodarczy, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, usługi zaopatrzenia osób trzecich
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub
przemysłowymi, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 37 budowa
i wyposażanie: pawilonów, sklepów targowych oraz stoisk i boksów
targowych, budowa i naprawy magazynów.

(111) 295977
(220) 2016 07 13
(210) 459066
(151) 2017 02 17
(441) 2016 10 24
(732) PLANTICO-HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE
ZIELONKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zielonki Parcele, PL.
(540) PLANTICO
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone do stosowania
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, chemiczne środki ochrony roślin i ich nasion, nawozy organiczne i mineralne, preparaty
do użyźniania gleby, preparaty do nawożenia gleby, nawozy naturalne, preparaty regulujące wzrost roślin, wosk do szczepienia drzew,
dodatki chemiczne do środków owadobójczych i grzybobójczych,
podłoża dla upraw bezgruntowych, ziemia próchnicza, podłoża
do hodowli roślin, ziemia, 8 narzędzia i przyrządy ręczne o napędzie
ręcznym stosowane w ogrodnictwie, sadownictwie, rolnictwie i leśnictwie, 31 nasiona, grzybnie, cebulki i kłącza kwiatowe, sadzonki,
krzewy, drzewa, nasiona roślin uprawnych, nasiona kwiatów, nasiona
traw, bylin, drzewka i krzewy ozdobne, drzewka i krzewy owocowe,
darń, torf, kora, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej, stacjonarnej oraz wysyłkowej, w oparciu o katalog
oraz korespondencyjne lub za użyciu sieci informatycznej: nasion
roślin uprawnych, kwiatów i traw, cebulek kwiatowych i bylin, drzewek i krzewów ozdobnych i owocowych, podłoży do hodowli roślin,
ziemi, darni, kory, produktów chemicznych przeznaczonych do stosowania w rolnictwie, nawozów sztucznych i naturalnych, maszyn
rolniczych, urządzeń i akcesoriów stosowanych w rolnictwie, narzędzi ogrodniczych, reklama za pomocą Internetu, prezentowanie
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w mediach produktów dla handlu hurtowego i detalicznego, reklama korespondencyjna, organizacja wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów, w tym ulotki, plakaty,
prospekty w celach reklamowych, marketing usług, 41 usługi w zakresie nauczania, organizacji szkoleń i kursów w zakresie rolnictwa,
patologii roślin, leśnictwa.

(111) 295978
(220) 2016 07 14
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) ASTEL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BEST LED REKLAMA
(540)

(210) 459124

Kolor znaku: czarny, żółty, czerwony, zielony, niebieski, biały
(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 wyświetlacze, wyświetlacze elektroniczne, wyświetlacze ciekłokrystaliczne, elektroniczne i ciekłokrystaliczne wyświetlacze reklam, podświetlane reklamy, neony reklamowe, podświetlane
znaki reklamowe, oprogramowanie komputerowe do reklamy, mechaniczne lub świecące tablice reklamowe, urządzenia wyświetlające do reklamy [mechaniczne lub świecące], 35 usługi reklamowe,
usługi agencji reklamowych, udostępnianie powierzchni reklamowej, dystrybucja tekstów reklamowych, redagowanie tekstów
reklamowych, publikacja treści reklamowych, usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem tablic reklamowych, wynajem bilbordów reklamowych, udostępnianie i wynajem wyświetlaczy reklamowych, zwłaszcza ciekłokrystalicznych,
usługi sprzedaży następujących towarów: wyświetlacze, wyświetlacze elektroniczne, wyświetlacze ciekłokrystaliczne, elektroniczne
i ciekłokrystaliczne wyświetlacze reklam, podświetlane reklamy,
neony reklamowe, podświetlane znaki reklamowe, oprogramowanie
komputerowe do reklamy, mechaniczne lub świecące tablice reklamowe, urządzenia wyświetlające do reklamy [mechaniczne lub świecące], nieświecące nośniki reklamowe, usługi prowadzenia sklepów,
hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni internetowych, aukcji
internetowych i agencji importowo-eksportowych z następującymi
towarami: wyświetlacze, wyświetlacze elektroniczne, wyświetlacze
ciekłokrystaliczne, elektroniczne i ciekłokrystaliczne wyświetlacze
reklam, podświetlane reklamy, neony reklamowe, podświetlane znaki reklamowe, oprogramowanie komputerowe do reklamy, mechaniczne lub świecące tablice reklamowe, urządzenia wyświetlające
do reklamy [mechaniczne lub świecące], nieświecące nośniki reklamowe, 37 instalowanie, naprawa i konserwacja urządzeń wyświetlających reklamy, instalowanie, naprawa i konserwacja wyświetlaczy
reklamowych, zwłaszcza ciekłokrystalicznych, tablic reklamowych,
bilbordów reklamowych, neonów reklamowych, znaków reklamowych, instalowanie, naprawa i konserwacja nieświecących nośników
reklamowych.
(111) 295979
(220) 2016 07 15
(210) 459132
(151) 2017 02 17
(441) 2016 10 24
(732) GRUPA POLSKIE HURTOWNIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL.
(540) FACHMANN
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji
i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice
naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, 6 metale nieszlachetne i ich stopy, bu-
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dowlane materiały metalowe, przenośne metolowe konstrukcje
budowlane, materiały metalowe do budowy dróg żelaznych, przewody nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachetnych, drobne
wyroby żelazne, kątownik dekarski jako wyrób dekarski, rury i rurki
metalowe, kasy pancerne, rudy-kruszce, 16 taśmy klejące, tuby szalunkowe z papieru lub tektury, taśmy do malowania druki, materiały
introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania,
maszyny do pisania, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem przyrządów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
nie ujęte w innych klasach, czcionki drukarskie, matryce drukarskie,
17 tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne,
rury elastyczne niemetalowe, 19 materiały budowlane niemetalowe,
rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe,
35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 37 usługi budowlane,
montaż i naprawa okien, drzwi, ogrodzeń, elewacji oraz dachów.

(111) 295980
(220) 2016 07 15
(151) 2017 02 24
(441) 2016 10 24
(732) KRZYŻAK PIOTR, Bielsko-Biała, PL.
(540) COLORATA
(540)

(210) 459136

Kolor znaku: fioletowy, żołty, zielony, czerwony, błękitny,
niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 pizza.
(111) 295981
(220) 2016 07 18
(210) 459175
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) Unilab LP, Rockville, US.
(540) Termopiryna
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory toaletowe
i kosmetyczne, olejki eteryczne, detergenty do użytku sanitarnego
inne niż do celów medycznych, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
parafarmaceutyki, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze,
substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakteriobójcze i preparaty bakteriologiczne
do celów medycznych i weterynaryjnych, produkty biologiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych,szczepionki, surowice,
produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe,
środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla
niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, materiały, bandaże, plastry
opatrunkowe, implanty chirurgiczne, aerozole chłodzące do celów
medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, balsamy
do użytku medycznego, biologiczne kultury tkankowe do celów
medycznych, bransolety do celów medycznych, chusteczki do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych,
gąbka do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry do celów
medycznych, 10 rozpylacze aerozoli do celów medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory
bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów antyseptycznych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory
do preparatów antybakteryjnych, ręczne spraye do celów medycznych, spraye [aerozole] do celów medycznych, inhalatory, inhala-
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tory tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne, bandaże
gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki do butelek dla niemowląt,
zamknięcia do butelek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych,
gryzaki dla ząbkujących dzieci, igły co celów medycznych, inkubatory dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory do celów
medycznych, irygatory do wstrzykiwań, butelki do karmienia, kompresory stosowane w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki do leków,
pojemniki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe,
opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże
przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, przyborniki na instrumenty medyczne, rozpylacze do celów leczniczych, smoczki,
smoczki do butelek do karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki
do celów medycznych, strzykawki do cewki moczowej, strzykawki
do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe,
strzykawki podskórne, szczoteczki do czyszczenia języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne kompresy stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych, zamknięcia do butelek do karmienia,
igły do zszywania, materiały do zszywania, terapeutyczne plastry,
okłady.

(111) 295982
(220) 2016 07 18
(210) 459243
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) SPINKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Leszno, PL.
(540) spinko
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 klamki okienne metalowe, klamki drzwiowe oraz inne
elementy okuć budowlanych wykonane z metalu, precyzyjne odlewy aluminiowe, galanteria metalowa, 7 korpusy łożyskowe, korpusy
sprężarek, płyty łożyskowe, tłumiki, wsporniki i pokrywki jako elementy do turbosprężarek, elementy osprzętu silnika, 12 elementy karoseryjne, elementy układów hamulcowych do pojazdów lądowych,
wsporniki i pokrywki jako elementy zawieszenia pojazdów, 40 usługi
obróbki żeliwa i aluminium oraz precyzyjne odlewanie detali aluminiowych, usługi narzedziowe: wykonywanie oprzyrządowania-form,
okrojników, kształtowników, przyrządów kontrolno-pomiarowych,
stanowisk kontrolno-znakujących, stanowisk montażowych, usługi
pomiarowe: pomiary na maszynach 3D, pomiary i legalizacja pojazdów kontrolno-pomiarowych.
(111) 295983
(220) 2016 07 18
(210) 459251
(151) 2017 02 14
(441) 2016 10 24
(732) PHOENIX PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) PHOENIX PRESS
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12, 03.07.17
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, aparatura
do rejestracji dźwięku, aparatura radiotelefoniczna, aparaty do fotote-
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legrafii, aparaty do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, aparaty radiowe, aparaty telefoniczne, aparaty telewizyjne, aparaty wideo, mikroprocesory komputerowe, procesory jako
centralne jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony,
dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków, etykietki na towarach
elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z obwodami scalonymi zintegrowanymi, karty magnetyczne do identyfikacji osób, karty
magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, laptopy, lasery
nie do celów medycznych, lornetki, lunety, lunety optyczne, lupy
optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki informacji,
maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności
radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo,
napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki danych magnetyczne, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, obwody
scalone, odbiorniki audio-i wideo, odbiorniki radiowe, odtwarzacze
kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji,
odtwarzacze osobiste stereo, plotery, chipy, płyty akustyczne, płyty
fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software oprogramowanie stałe
dla komputerów nagrane, stacje taśm magnetycznych informatyczne,
jednostki taśm magnetycznych informatyczne, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie
telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów
komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji dla pojazdów, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do nadawania, przekazywania i odbierania działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń
elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony,
neony reklamowe, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy,
atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, drukarki przenośne, odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie,
kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami
okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, karty-zawiadomienia, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami,
wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne,
mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza,
publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji
publicznych i aukcji internetowych, usługi agencji eksportowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz osób trzecich, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, specjalistyczne doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania
personalnego, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, ekspertyzy
w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności,
badania
marketingowe,
pomoc
przy
zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji
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informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie marketingu
i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja
informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, systematyzacja informacji w komputerowych
bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji
reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, przygotowywanie reklam prasowych, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli/modelek do celów
reklamowych i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń
reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi
w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
reklama oraz działalność informacyjna dotycząca reklamy, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, reklamy, usługi
w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie
przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie
przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów
handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi
w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, publikowanie tekstów sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 38 usługi agencji informacyjnych, usługi
agencji prasowych, usługi w zakresie transmisji radiowej, usługi w zakresie transmisji telewizyjnej, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi
telekomunikacyjne, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki komunikacji elektronicznej,
przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, łączność
radiowa, łączność telefoniczna, łączność telegraficzna, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem
tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej
za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi w zakresie realizowania transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji
danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie
informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku i obrazu
w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi w zakresie przekazu
wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów,
39 dystrybucja gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja, edukacja
w zakresie ochrony środowiska i odpowiedzialności ekologicznej, informacja o edukacji, usługi studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania,
organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów
tematycznych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie
i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, publikowanie książek, gazet,
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czasopism i periodyków, publikowanie tekstów inne niż reklamowe,
publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm
wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line
nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów,
organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień,
organizowanie spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie
materiałów do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym,
rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek,
quizów, usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych
związanych z ochroną środowiska, edukacja społeczeństwa w zakresie
ochrony naturalnego środowiska człowieka, publikowanie wydawnictw edukacyjnych w tym zakresie,udzielanie konsultacji w zakresie
działalności związanej z ochroną naturalnego środowiska człowieka,
promowanie świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska,
odpowiedzialności ekologicznej, w tym także za pośrednictwem witryny internetowej, 42 administrowanie stronami komputerowymi,
analizy systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektantów mody, usługi
w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów
technicznych, konserwacja terenów zielonych, .

(111) 295984
(220) 2016 07 19
(210) 459278
(151) 2017 02 15
(441) 2016 09 26
(732) GOOUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) GO OUT
(540)

(531) 26.05.01, 27.05.01
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
badania rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, edytorskie usługi w zakresie reklamy, fotokopiowanie, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom (punkty informacji konsumenckiej), pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy telewizyjne, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, usługi zaopatrzenia osób trzecich
(zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorców), 41 fotografie,
informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowane konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie zawodów sportowych, organizacja pokazów
mody w celach rozrywkowych, rezerwacja miejsc na spektakle, rozrywka, usługi dystrybucji biletów (rozrywka), usługi komponowania
układu graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi reporterskie, organizacja wystaw związanych z kulturą i edukacją,
42 doradztwo w zakresie programowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, dostarczanie (opracowywanie) wyszukiwarek internetowych, instalacje
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oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, projektowanie opakowań, aktualizacja oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, powielania
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach (strony internetowe),
wypożyczanie serwerów (hosting), wzornictwo przemysłowe.

(111) 295985
(220) 2016 07 19
(210) 459279
(151) 2017 02 08
(441) 2016 09 26
(732) GOOUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) GOOUT
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
badania rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, edytorskie usługi w zakresie reklamy, fotokopiowanie, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom (punkty informacji konsumenckiej), pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy telewizyjne, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, usługi zaopatrzenia osób trzecich
(zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorców), 41 fotografie,
informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowane konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie zawodów sportowych, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, rezerwacja miejsc na spektakle, rozrywka, usługi
dystrybucji biletów (rozrywka), usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi reporterskie,
organizacja wystaw związanych z kulturą i edukacją, 42 doradztwo
w zakresie programowania komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, dostarczanie (opracowywanie) wyszukiwarek internetowych, instalacje oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, projektowanie opakowań, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
instalacja oprogramowania komputerowego, powielania oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach (strony internetowe), wypożyczanie
serwerów (hosting), wzornictwo przemysłowe.
(111) 295986
(220) 2016 07 19
(210) 459283
(151) 2017 02 22
(441) 2016 10 24
(732) MYJKI.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rędziny, PL.
(540) myjki go
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich
jak urządzenia do spryskiwania, czyszczenia, odkurzania, zamiatania,
mycia, urządzeń chłodzących i grzewczych pozwalające potencjalnemu odbiorcy wygodnie zapoznawać się z ofertą oraz kupować te
towary w sklepie, z katalogu różnych artykułów, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując, zamówienie korespondencyjne,
używając środków telekomunikacji, 37 konserwacja i naprawa urządzeń do spryskiwania, czyszczenia, odkurzania, zamiatania, mycia,
urządzeń chłodzących, grzewczych.
(111) 295987
(220) 2016 07 19
(210) 459294
(151) 2017 02 08
(441) 2016 09 26
(732) NEW GENESIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Genesis
(510), (511) 43 restauracje, restauracje samoobsługowe, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
usługi barowe, bary szybkiej obsługi, kawiarnie, wypożyczanie urządzeń do gotowania, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej
i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów, wypożyczanie urządzeń oświetleniowych innych niż do dekoracji teatralnych lub stu-
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diów filmowych, wynajmowanie sal na posiedzenia (mityngi, narady), kafeterie (bufety), wypożyczanie urządzeń do gotowania.

(111) 295988
(220) 2016 07 19
(210) 459295
(151) 2017 02 08
(441) 2016 09 26
(732) KRÓLIK WIESŁAW KRÓLIK, Warka, PL.
(540) KRÓLIK
(510), (511) 6 materiały konstrukcyjne metalowe, w szczególności:
konstrukcje stalowe, metalowe materiały zbrojeniowe, belki metalowe, metalowe płyty, bramy metalowe, pokrycia dachowe metalowe,
maszty i słupy metalowe, barierki ochronne metalowe, ogrodzenia
metalowe, kratownice metalowe, metalowe okucia budowlane, metalowe zbiorniki i kontenery, butle i pojemniki metalowe, rury i rurki
metalowe, kształtki metalowe, klamry, zaciski, wsporniki, mocowania
metalowe, metalowe włazy i pokrywy do włazów, drobnica żelazna,
drabiny metalowe, podesty robocze metalowe, stojaki, podnośniki
nożycowe, 7 maszyny rolnicze i części do maszyn rolniczych, maszyny ogrodnicze i części do maszyn ogrodniczych, silniki do maszyn,
ręczne narzędzia rolnicze, ogrodnicze i warsztatowe z napędem
elektrycznym i spalinowym, agregaty do upraw, przed siewnych, kultywatory polowe, agregaty podorywkowe i ścierniskowe, agregaty
talerzowe, opryskiwacze, wały uprawowe składane hydraulicznie,
wały współpracujące z pługami obracalnymi, wały wahadłowe, wały
zawieszane na przednim i tylnym trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika, wały ciągane, spulchniacze-chwastowniki, włóki
łąkowo polowe, wały łąkowe, szufle do materiałów sypkich, ciągniki
ogrodowe, jednoosiowe, cylindry do maszyn, elektryczne maszyny
i urządzenia do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem, piły łańcuchowe, dźwigi do pojazdów, elewatory rolnicze, filtry jako części maszyn
lub silników, gaźniki, generatory prądu, silniki hydrauliczne, inkubatory do jaj, koła maszyn, koła pasowe, kombajny zbożowe, kopaczki, korbowody do maszyn, motorów lub silników, kosiarki, kosiarki
ogrodowe, kosiarki snopowiązałki, kultywatory, lemiesze do pługów,
łożyska jako części maszyn, łuskarki ziarna, mieszalniki, maszyny dla
mleczarstwa, młocarnie, młyny, narzędzia jako części maszyn, osie
do maszyn, osłony maszyn, ostrza jako części maszyn, ostrza do kosiarek, pasy do maszyn, maszyny do pielenia, pługi, podajniki mechaniczne paszy dla zwierząt, podnośniki, pompy, przenośniki taśmowe,
przesiewacze, przetrząsacze do siana, narzędzia rolnicze inne niż
o napędzie ręcznym, rozdrabniarki, sieczkarnie, siewniki, snopowiązałki, dojarki, maszyny do strzyżenia sierści zwierząt, wiązarki do siana, zgrabiarki, grabie do zgrabiarek, dmuchawy, dmuchawy lub wentylatory do sprężania, zasysania i transportu ziarna, chwytaki do bel
słomy, brony, żniwiarki, urządzenia do etykietowania, podcinacze
korzeni, sadzarki, obsypniki, obrotnice, wywrotnice, sortownice,
12 samochody, traktory, ciągniki siodłowe, przyczepy, naczepy, wózki transportowe, motocykle, skutery i motorowery, części składowe
i zamienne oraz akcesoria do samochodów, samochodów ciężarowych, traktorów, ciągników, ciągników siodłowych, przyczep, naczep, wózków transportowych, motocykli, skuterów, motorowerów,
zestawy naprawcze do opon i dętek, wkłady naprawcze do opon,
ciężarki do wyważania kół pojazdów, ogumienie samochodów, samochodów ciężarowych, traktorów, ciągników, ciągników siodłowych, przyczep, naczep, wózków transportowych, motocykli, skuterów, motorowerów, łańcuchy na koła, pompki powietrzne, zaczepy
do przyczep i naczep samochodowych, platformy sadownicze, kombajny, przyczepy, wózki specjalistyczne, wózki magazynowe, wózki
intralogistyczne, wózki platformowe, wózki ręczne.
(111) 295989
(220) 2016 07 19
(151) 2017 02 08
(441) 2016 09 26
(732) KRÓLIK WIESŁAW KRÓLIK, Warka, PL.
(540)
(540)

(531) 03.05.01, 03.05.24

(210) 459296
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(510), (511) 6 materiały konstrukcyjne metalowe, w szczególności:
konstrukcje stalowe, metalowe materiały zbrojeniowe, belki metalowe, metalowe płyty, bramy metalowe, pokrycia dachowe metalowe,
maszty i słupy metalowe, barierki ochronne metalowe, ogrodzenia
metalowe, kratownice metalowe, metalowe okucia budowlane, metalowe zbiorniki i kontenery, butle i pojemniki metalowe, rury i rurki
metalowe, kształtki metalowe, klamry, zaciski, wsporniki, mocowania
metalowe, metalowe włazy i pokrywy do włazów, drobnica żelazna,
drabiny metalowe, podesty robocze metalowe, stojaki, podnośniki
nożycowe, 7 maszyny rolnicze i części do maszyn rolniczych, maszyny ogrodnicze i części do maszyn ogrodniczych, silniki do maszyn,
ręczne narzędzia rolnicze, ogrodnicze i warsztatowe z napędem
elektrycznym i spalinowym, agregaty do upraw, przedsiewnych, kultywatory polowe, agregaty podorywkowe i ścierniskowe, agregaty
talerzowe, opryskiwacze, wały uprawowe składane hydraulicznie,
wały współpracujące z pługami obracalnymi, wały wahadłowe, wały
zawieszane na przednim i tylnym trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika, wały ciągane, spulchniacze-chwastowniki, włóki
łąkowo polowe, wały łąkowe, szufle do materiałów sypkich, ciągniki
ogrodowe, jednoosiowe, cylindry do maszyn, elektryczne maszyny
i urządzenia do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem, piły łańcuchowe, dźwigi do pojazdów, elewatory rolnicze, filtry jako części maszyn
lub silników, gaźniki, generatory prądu, silniki hydrauliczne, inkubatory do jaj, koła maszyn, koła pasowe, kombajny zbożowe, kopaczki, korbowody do maszyn, motorów lub silników, kosiarki, kosiarki
ogrodowe, kosiarki snopowiązałki, kultywatory, lemiesze do pługów,
łożyska jako części maszyn, łuskarki ziarna, mieszalniki, maszyny dla
mleczarstwa, młocarnie, młyny, narzędzia jako części maszyn, osie
do maszyn, osłony maszyn, ostrza jako części maszyn, ostrza do kosiarek, pasy do maszyn, maszyny do pielenia, pługi, podajniki mechaniczne paszy dla zwierząt, podnośniki, pompy, przenośniki taśmowe,
przesiewacze, przetrząsacze do siana, narzędzia rolnicze inne niż
o napędzie ręcznym, rozdrabniarki, sieczkarnie, siewniki, snopowiązałki, dojarki, maszyny do strzyżenia sierści zwierząt, wiązarki do siana, zgrabiarki, grabie do zgrabiarek, dmuchawy, dmuchawy lub wentylatory do sprężania, zasysania i transportu ziarna, chwytaki do bel
słomy, brony, żniwiarki, urządzenia do etykietowania, podcinacze
korzeni, sadzarki, obsypniki, obrotnice, wywrotnice, sortownice,
12 samochody, traktory, ciągniki siodłowe, przyczepy, naczepy, wózki transportowe, motocykle, skutery i motorowery, części składowe
i zamienne oraz akcesoria do samochodów, samochodów ciężarowych, traktorów, ciągników, ciągników siodłowych, przyczep, naczep, wózków transportowych, motocykli, skuterów, motorowerów,
zestawy naprawcze do opon i dętek, wkłady naprawcze do opon,
ciężarki do wyważania kół pojazdów, ogumienie samochodów, samochodów ciężarowych, traktorów, ciągników, ciągników siodłowych, przyczep, naczep, wózków transportowych, motocykli, skuterów, motorowerów, łańcuchy na koła, pompki powietrzne, zaczepy
do przyczep i naczep samochodowych, platformy sadownicze, kombajny, przyczepy, wózki specjalistyczne, wózki magazynowe, wózki
intralogistyczne, wózki platformowe, wózki ręczne.

(111) 295990
(220) 2016 07 19
(210) 459319
(151) 2017 02 14
(441) 2016 10 24
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) L E
(540)

(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) NUTRIPACK
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), polepszacze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory wzrostu [inne
niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], bakterie [inne niż
do celów medycznych lub weterynaryjnych], biostymulatory (środki
oddziałujące na procesy życiowe roślin w inny sposób niż składnik
pokarmowy), środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki
do ochrony nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory [środki
chemiczne], naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające wzrost
roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, płyny wspomagające do użytku wraz z dodatkami do fungicydów, środki nawilżające do użytku jako środki wspomagające do preparatów ochrony
roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki nawilżające do użytku
z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawilżające do użytku
w preparatach przeciw szkodnikom, środki ochrony roślin przeciw
patogenom, produkty chemiczne do hamowania rozwoju chwastów, 5 pestycydy, preparaty chemiczne do zwalczania szkodników,
środki grzybobójcze, środki chwastobójcze, preparaty do niszczenia
robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy, 31 nasiona, sadzonki, cebulki i rozsady do hodowli roślin, pasze, 35 usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania
w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami
do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą
dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
rolniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ze sprzętem rolniczym, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, udostępnianie powierzchni
reklamowej, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów
społecznościowych, usługi konsultacji biznesowych w branży rolniczej, udzielanie informacji dotyczących działalności gospodarczej
w zakresie przemysłu rolniczego, 42 hosting portali internetowych,
programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, projektowanie portali
sieciowych, projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, tworzenie, projektowanie, opracowywanie i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób
trzecich, projektowanie, zarządzanie i nadzór forum dyskusyjnych
online, usługi badawcze w zakresie rolnictwa, usługi informacyjne
dotyczące bezpieczeństwa nawozów stosowanych w rolnictwie,
usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa substancji chemicznych stosowanych w rolnictwie, specjalistyczne usługi konsultacyjne
i doradcze w zakresie chemii rolniczej, usługi w zakresie oceniania
skuteczności rolniczych środków chemicznych, 45 usługi serwisów
społecznościowych online, doradztwo prawne, badania prawne.
(111) 295992
(220) 2016 07 20
(210) 459349
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) ŁUKOWICZ KRZYSZTOF RUDY KOT, Gdańsk, PL.
(540)
(540)

(531) 24.15.01, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, 41 nauczanie i szkolenia, organizowanie konferencji, wystaw edukacyjnych i konkursów, 42 badania
naukowe i przemysłowe, projektowanie techniczne i doradztwo.
(111) 295991
(151) 2017 02 21

(220) 2016 07 20
(441) 2016 10 24

(210) 459343
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Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 03.01.06, 29.01.12
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(510), (511) 35 reklama, prezentacja usług, redagowanie, wydawanie i dystrybucja materiałów reklamowych, zwłaszcza dotyczących,
wyżywienia, noclegów, rozrywki, produktów alkoholowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, informacja handlowa o towarach, sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym
sprzedaż przez Internet, napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
41 działalność edukacyjna, sportowa, kulturalna, rozrywkowa, informacja o imprezach rozrywkowych i kulturalnych, informacja o rekreacji, konferencje, szkolenia, wystawy i seminaria, usługi klubowe,
usługi klubów nocnych, degustacje napojów alkoholowych, organizowanie konkursów, seminariów oraz warsztatów, nauczanie i szkolenia, imprezy kulturalne, rozrywkowe i sportowe, dyskoteki, imprezy
taneczne, koncerty muzyczne, organizacja quizów, gier i zawodów,
organizacja przyjęć, parki rozrywki, organizowanie wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, usługi muzealne (wystawy),
43 bary, puby, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie
jedzenia i napojów, usługi barów kawowych, usługi barowe, usługi
cateringu, usługi kawiarni, usługi koktajlbarów, usługi restauracyjne,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi moteli, usługi hotelowe.

(111) 295993
(220) 2016 07 21
(210) 459392
(151) 2017 02 24
(441) 2016 11 07
(732) ZM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) SilesiaZINC
(510), (511) 6 płyty i arkusze blachy, boazeria metalowa, metalowe
płyty dla budownictwa, cynk, dachówki metalowe, pokrycia metalowe dachów, drut aluminiowy, drut metalowy z metali nieszlachetnych, drut ze stopów metali nieszlachetnych, gzymsy metalowe, haki
metalowe, kolanka do rur metalowe, kosze dachowe metalowe, drut
cynkowy, metale nieszlachetne surowe lub półprzetworzone, rynny metalowe, rury i rurki metalowe, stopy metali nieszlachetnych,
systemy rynnowe z metali, pokrycia metalowe elewacji budynków,
9 anody, dyski kompaktowe, dyskietki, magnetyczne nośniki danych, nośniki informacji optyczne, pamięci komputerowe, publikacje
elektroniczne, wzorniki blach (próbniki), urządzenia do przetwarzania informacji, 16 afisze, plakaty, broszury, chorągiewki papierowe,
fotografie, gazety, katalogi, podręczniki, materiały do nauczania,
materiały drukowane, materiały piśmienne, modele, makiety architektoniczne, nalepki, naklejki, obwoluty papierowe na dokumenty,
ołówki, papier do zawijania, pióra, długopisy, podstawki do długopisów i ołówków, publikacje, szablony, torebki do pakowania z papieru
lub tworzyw sztucznych, 42 usługi architektoniczne, projektowanie
budynków, opracowywanie projektów technicznych, doradztwo budowlane, badania chemiczne, badania w dziedzinie fizyki, kontrola
jakości, testowanie materiałów.
(111) 295994
(220) 2016 07 21
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 24
(732) John Player & Sons Limited, Dublin, IE.
(540) PARKER & SIMPSON P&S BLACK
(540)

(210) 459401

Kolor znaku: złoty, czarny
(531) 03.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały do pakowania wyrobów tytoniowych,
materiały informacyjne dotyczące tytoniu i wyrobów tytoniowych,
34 tytoń przetworzony i nieprzetworzony, wyroby tytoniowe, sub-
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stytuty tytoniu, inne niż mające działanie medyczne lub lecznicze,
papierosy, cygaretki, cygara, ręczne maszynki do wyrobu papierosów, gilzy papierosowe, filtry do papierosów, bibułki papierosowe,
papierosy elektroniczne, płyny do papierosów elektronicznych, zapałki i przybory dla palaczy.

(111) 295995
(220) 2016 07 22
(210) 459423
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 07
(732) NOWICKI ARTUR, KŁOSOWSKI ŁUKASZ LUCART SPÓŁKA
CYWILNA, Mysłowice, PL.
(540) KOZAK
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.03
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych
i przemysłu, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne znajdujące zastosowanie przy obsłudze akumulatorów,
woda do akumulatorów, środki zapobiegające zasiarczaniu akumulatorów, sproszkowany węgiel do akumulatorów, płyny do odsiarczania
akumulatorów elektrycznych, płyny do akumulatorów [woda zakwaszona], roztwory zapobiegające tworzeniu się piany w akumulatorach,
9 aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii
elektrycznej, akumulatory zapłonowe, akumulatory alkaliczne, akumulatory samochodowe, rozruszniki akumulatorowe, skrzynki akumulatorowe, akumulatory do pojazdów, akumulatory niklowo-kadmowe, akumulatory energii fotowoltaicznej, grodzie akumulatorów
elektrycznych, ładowarki dla akumulatorów, baterie akumulatorowe
litowe, akumulatory do pojazdów elektrycznych, płyty do akumulatorów elektrycznych, szklane obudowy do akumulatorów, urządzenia
do ładowania akumulatorów, akumulatorki do powtórnego naładowania, akumulatory typu push-on [wciskane], urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, ładowarki do akumulatorów do pojazdów silnikowych, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii
elektrycznej, kable rozruchowe do akumulatorów, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia pomiarowe do liczenia, wyrównywania i kalibracji, znajdujące
zastosowanie przy obsłudze akumulatorów, kwasomierze do akumulatorów, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia
dydaktyczne i symulatory, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające,
lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, 35 reklama, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, również za pośrednictwem Internetu,
analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, usługi informacyjne
dla konsumentów, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej w sklepach stacjonarnych i internetowych: detergentów przeznaczonych dla procesów produkcyjnych i przemysłu,
substancji, materiałów i preparatów chemicznych oraz surowców
naturalnych znajdujących zastosowanie przy obsłudze akumulatorów, wody do akumulatorów, środków zapobiegających zasiarczaniu
akumulatorów, sproszkowanego węgla do akumulatorów, płynów
do odsiarczania akumulatorów elektrycznych, płynów do akumulatorów [wody zakwaszonej], roztworów zapobiegających tworzeniu
się piany w akumulatorach, aparatury i urządzeń do gromadzenia
i przechowywania energii elektrycznej, akumulatorów zapłonowych,
akumulatorów alkalicznych, akumulatorów samochodowych, rozruszników akumulatorowych, skrzynek akumulatorowych, akumulatorów
do pojazdów, akumulatorów niklowo-kadmowych, akumulatorów
energii fotowoltaicznej, grodzi akumulatorów elektrycznych, ładowarek dla akumulatorów, baterii akumulatorowych litowych, akumulatorów do pojazdów elektrycznych, płyt do akumulatorów elektrycznych,
szklanych obudów do akumulatorów, urządzeń do ładowania akumulatorów, akumulatorków do powtórnego naładowania, akumulatorów
typu push-on [wciskanych], urządzeń do ładowania akumulatorów
elektrycznych, ładowarek do akumulatorów do pojazdów silnikowych,
aparatury, urządzeń i kabli do zastosowania w elektryce, aparatury
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i urządzeń do sterowania przepływu energii elektrycznej, kabli rozruchowych do akumulatorów, przyrządów mierniczych, do wykrywania
i monitorowania, wskaźników i kontrolerów, urządzeń pomiarowych
do liczenia, wyrównywania i kalibracji, znajdujących zastosowanie
przy obsłudze akumulatorów, kwasomierzy do akumulatorów, urządzeń do badań naukowych i laboratoryjnych, urządzeń dydaktycznych i symulatorów, urządzeń nawigacyjnych, naprowadzających,
lokalizacyjnych, do namierzania celu i kartograficznych, urządzeń zabezpieczających, ochronnych i sygnalizacyjnych, urządzeń do obróbki
za pomocą energii elektrycznej.

(111) 295996
(220) 2016 07 22
(210) 459429
(151) 2017 03 24
(441) 2016 12 05
(732) 2N-EVERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) everpol
(510), (511) 7 elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego taki jak:
miksery, malaksery, krajalnice do chleba i wędlin, młynki elektryczne
do kawy, wyciskacze do owoców, sokowirówki, maszynki do mielenia
mięsa, wielofunkcyjne roboty kuchenne, odkurzacze, węże i ssawki
do odkurzaczy, filtry do odkurzaczy, froterki, elektroszczotki, urządzenia do czyszczenia podłóg i dywanów, urządzenia do zbierania płynnych zanieczyszczeń, urządzenia do czyszczenia parą, maselnice elektryczne, maszynki do siekania mięsa,maszyny i urządzenia elektryczne
do prania dywanów, młynki do pieprzu inne niż ręczne, noże elektryczne, nożyce elektryczne, oprzyrządowanie do odkurzaczy do rozpylania perfum lub środków dezynfekcyjnych, otwieracze elektryczne
do puszek, podgrzewacze wody (części maszyn), pralki, prasownice,
przyrządy elektryczne do woskowania i polerowania butów, roboty
kuchenne elektryczne, rozdrabniarki do odpadków, torby do odkurzaczy, trzeparki elektryczne, ubijaczki elektryczne do użytku domowego, elektryczne urządzenia do mycia, urządzenia i sprzęt do pastowania i froterowania, urządzenia kuchenne elektryczne, wirówki
do mleka, zmywarki naczyń, instalacje centralne do odpylania próżniowego do celów czyszczących, instalacje odpylające do czyszczenia,
kosiarki ogrodowe elektryczne, krajalnice, miksery, szatkownice
do warzyw, wilki do mięsa, części zamienne do wyżej wymienionych
artykułów, 9 urządzenia audio-wideo, odbiorniki radiowe, radia samochodowe, anteny, anteny samochodowe, aparaty fotograficzne, kamery, wieże, miniwieże, radio budziki, gramofony, głośniki, głośniki samochodowe, słuchawki, telewizory, telewizory LCD, filtry ekranowe,
okulary, okulary 3D, kable i przewody, komputery, komputery przenośne, kasy fiskalne, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt CD, ekrany
i rzutniki ekranowe, telefony cyfrowe i komórkowe, tablety, zestawy
słuchawkowe do telefonów komórkowych, złącza elektryczne, zasilacze telefoniczne, futerały do telefonów komórkowych, etui na telefony
komórkowe, przewody telefoniczne, notesy elektroniczne, akumulatory zapłonowe, odbiorniki radiowe montowane w pojazdach mechanicznych, kaski ochronne dla motocyklistów, odzież chroniąca przed
wypadkami, odzież ochronna dla motocyklistów, ochraniacze dla motocyklistów, maski ochronne, osłony przeciwodblaskowe, rejestratory
przebytej drogi dla pojazdów mechanicznych, rękawice ochronne dla
motocyklistów, urządzenia GPS, oprogramowanie komputerowe
do pojazdów mechanicznych-software ładowalny na nośnikach, programy komputerowe-komputerowe systemy wspomagające pracę
układów pojazdów mechanicznych, komputerowe systemy konwersji
i analizy danych dotyczących pracy układów pojazdów mechanicznych, komputerowe programy sterujące, komputerowe systemy operacyjne, komputerowe programy nagrane, nośniki danych, dyski magnetyczne, pamięci komputerowe, pendrive, twarde dyski, nośniki
danych magnetyczne i optyczne, karty pamięci, dyski cyfrowe, płyty
CD, płyty DVD, pliki komputerowe, interfejsy, procesory, monitory, monitory dotykowe, urządzenia do gry działające z odbiornikiem telewizyjnym, kamery cofania, czujniki parkowania, trójkąty ostrzegające
o niesprawnym samochodzie, 11 urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, kuchenny sprzęt elektryczny do gotowania, smażenia, pieczenia, opiekania, zaparzania,
elektryczne urządzenia do zaparzania kawy i herbaty, ekspresy
do kawy, smażarki elektryczne, przenośne urządzenia grzewcze, czajniki elektryczne, opiekacze pieczywa, opiekacze kanapek, aparatura
chłodząca do napojów, aparatura do suszenia, aparatura do suszenia
owoców, elektryczne urządzenia do suszenia owoców, aparatura
i urządzenia do oczyszczania powietrza, aparatura i urządzenia do wytwarzania lodu, aparaty do jonizacji i uzdatniania powietrza, elektrycz-
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ne formy do wypiekania ciasta, elektryczne formy do wypiekania wafli,
elektryczne garnki ciśnieniowe, elektryczne ogrzewacze stóp, filtry
do kawy elektryczne, filtry do wody pitnej, frytownice elektryczne, gofrownice elektryczne, grzejniki, grzejniki do nóg, grzejniki elektryczne,
kuchenki, kuchenki mikrofalowe, lampy do układania włosów, lodówki, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, podgrzewacze
butelek dla niemowląt elektryczne, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze talerzy, podgrzewanie wody (aparatura), rożen, suszarki
do bielizny elektryczne, suszarki do włosów, suszarki łazienkowe
do rąk montowane przy umywalkach, suszarki powietrze, szybkowary
elektryczne, tostery, urządzenia do filtrowania wody, urządzenia
do kąpieli, urządzenia i instalacje do gotowania, urządzenia klimatyzacyjne, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, wyciągi wentylacyjne, zamrażarki, instalacje klimatyzacyjne do pojazdów, filtry powietrza do klimatyzacji, dmuchawy gorącego powietrza, instalacje
do filtrowania powietrza w pojazdach, żarówki samochodowe, diody,
reflektory samochodowe, reflektory motocyklowe, klosze do lamp,
osłony do lamp, lampy kierunkowskazów, lampy bezpieczeństwa, latarki, urządzenia do oświetlenia pojazdów, urządzenia do oczyszczania powietrza, urządzenia ogrzewające do pojazdów, odmrażacze
do pojazdów, instalacje do podgrzewania foteli w pojazdach, urządzenia grzejne przeciw roszeniu szyb w pojazdach, części zamienne i akcesoria do wyżej wymienionych artykułów, 12 zapalniczki samochodowe, alarmy antywłamaniowe do samochodów, do motocykli
i do skuterów, urządzenia chroniące przed kradzieżą samochody, motocykle, skutery, pojazdy mechaniczne, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, urządzenia sygnalizacyjne dla pojazdów mechanicznych,
35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej handlowej oraz usługowej, usługi doradztwa specjalistycznego
w sprawach działalności gospodarczej handlowej oraz usługowej, pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
handlowej oraz usługowej, sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu AGD
i RTV, sprzętu elektronicznego, pojazdów mechanicznych w tym kamperów, podzespołów elektronicznych, elektroniki użytkowej do pojazdów mechanicznych oraz części zamiennych do tych pojazdów, przyczep kempingowych, akcesoriów kempingowych i akcesoriów
do kamperów, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem internetu sprzętu AGD i RTV, sprzętu elektronicznego, pojazdów mechanicznych w tym kamperów, podzespołów elektronicznych, elektroniki
użytkowej do pojazdów mechanicznych oraz części zamiennych
do tych pojazdów, przyczep kempingowych, akcesoriów kempingowych i akcesoriów do kamperów, usługi informacji handlowej dotyczącej sprzętu AGD i RTV, sprzętu elektronicznego, pojazdów mechanicznych w tym kamperów, podzespołów elektronicznych, elektroniki
użytkowej do pojazdów mechanicznych oraz części zamiennych
do tych pojazdów, przyczep kempingowych, akcesoriów kempingowych i akcesoriów do kamperów, 37 stacje obsługi pojazdów w szczególności przyczep kempingowych i kamperów, usługi serwisowe dotyczące pojazdów mechanicznych w szczególności przyczep
kempingowych i kamperów, usługi regeneracji pojazdów mechanicznych w szczególności przyczep kempingowych i kamperów, oraz części zamiennych do tych pojazdów, usługi montażu i serwisu urządzeń
elektronicznych w tym elektroniki użytkowej w pojazdach mechanicznych w szczególności w przyczepach kempingowych i w kamperach,
usługi polegające na zwiększaniu parametrów nadwozia i podwozia
w szczególności przyczep kempingowych i kamperów, ulepszanie pojazdów mechanicznych w szczególności przyczep kempingowych
i kamperów, 39 wynajmowanie pojazdów mechanicznych, w szczególności przyczep kempingowych i kamperów, 41 usługi dotyczące
organizowania szkoleń, zajęć edukacyjnych, usługi kształcenia praktycznego, informacja o edukacji, doskonalenie zawodowe, nauczanie
i nauczanie korespondencyjne, doradztwo zawodowe, publikowanie
tekstów i książek, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, obsługa oraz udostępnianie publikacji elektronicznych online,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie i obsługa imprez okolicznościowych, organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, 43 usługi
dotyczące prowadzenia hoteli, moteli, pensjonatów, domów wczasowych, domów wypoczynkowych, domów turystycznych, wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, zakwaterowanie tymczasowe, rezerwacja pokoi w hotelach przez biura podróży, wynajmowanie sal
na konferencje i posiedzenia, usługi restauracyjne i usługi gastronomiczne, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, zajazdy,
stołówki, catering i obshiga przyjęć, usługi barowe, bary szybkiej ob-
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sługi, usługi związane z przygotowywaniem dań (żywności i napojów)
na zamówienie oraz ich dostawa.

(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie piwa lub
z dodatkiem piwa.

(111) 295997
(220) 2016 07 22
(210) 459451
(151) 2017 02 16
(441) 2016 10 10
(732) EMU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) TECHNOCELL
(510), (511) 9 akumulatory elektryczne, w tym do pojazdów, alarmy,
w tym antywłamaniowe oraz pożarowe, baterie elektryczne, galwaniczne oraz słoneczne, cewki elektryczne, indukcyjne, urządzenia
diagnostyczne nie do celów medycznych, celki akumulatorowe,
kwasomierze oraz skrzynki do akumulatorów, naczynia akumulatorów, płyty i grodzie do akumulatorów elektrycznych, przyrządy
i urządzenia pomiarowe, urządzenia do ładowania akumulatorów
i baterii, zasilacze, kable elektryczne, instalacje elektryczne, elektryczne: przekaźniki, przewody, transformatory, złącza, kolektory,
kondensatory, konwertory, ograniczniki, oporniki, osłony końcówek,
puszki połączeniowe, styki, wyłączniki, zaciski, złącza, przełączniki,
przemienniki, inwertory, rozgałęźniki, 11 latarki, 37 obsługa, instalowanie, konserwacja, regeneracja, ładowania i napraw akumulatorów
oraz baterii, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, w tym
instalacji alarmowych elektrycznych.

(111) 296000
(220) 2016 07 25
(210) 459550
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Delecta PROSTO Z SERCA DŻEMIX UNIWERSALNY ZACHOWAJ
SMAK LATA 3:1 Do 1 kg owoców dodaj tylko 330 g cukru
(540)

(111) 295998
(220) 2016 07 25
(210) 459543
(151) 2017 02 27
(441) 2016 10 24
(732) RUSNAK JANUSZ P.P.H.U. INTER-STYL, Podegrodzie, PL.
(540) SmakRaju Rusnaków
(540)

(531) 26.01.02, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 30 wafle czekoladowe, jadalne wafle, wafle ryżowe, ciasto na wafle, czekoladowe wafle karmelowe, praliny z waflem, lody,
lody mleczne, lody wielosmakowe, lody mleczne, lody owocowe,
owocowe lody, sorbety, lody spożywcze, lody zawierające czekoladę, lody na patyku, lody typu sandwich, lody bez mleka, jadalne lody
owocowe, lody z owocami, lody w proszku, lody na bazie jogurtu,
lody o smaku czekoladowym, lody spożywcze i lód, mieszanki na sorbety, mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, lody owocowe
w postaci batonów, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety,
lody wodne o smaku owocowym w postaci lizaków, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z waflami.
(111) 295999
(220) 2016 07 25
(210) 459548
(151) 2017 02 22
(441) 2016 11 07
(732) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) AD 1629 TYSKIE BROWARY KSIĄŻĘCE GOLDEN ALE
(540)

Kolor znaku: zielony, brązowy, biały, czarny, złoty
(531) 02.01.01, 07.11.01, 25.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, czerwony, jasnobrązowy,
jasnoczerwony, jasnopomarańczowy, jasnozielony, jasnożółty,
niebieski, pomarańczowy, srebrny, szary, zielony, złoty, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.15, 08.01.01, 08.01.25, 05.07.08, 26.01.18
(510), (511) 29 żelatyna, dżemy, 30 cukier do produkcji dżemów, gotowe mieszanki do wyrobu dżemu, substancje żelujące w proszku,
konfitury.
(111) 296001
(220) 2011 11 30
(210) 393480
(151) 2017 01 26
(441) 2012 03 12
(732) ŁĄCZKOWSKI WOJCIECH EQUIMO WOJCIECH GRZEGORZ
ŁĄCZKOWSKI, Chludowo, PL.
(540) FLO MIXER
(510), (511) 11 urządzenia do oczyszczania ścieków, 37 budowa
i konserwacja instalacji do oczyszczania ścieków.
(111) 296002
(220) 2014 01 27
(210) 424107
(151) 2017 02 03
(441) 2014 05 12
(732) DELTA CZARTOSZEWSKI I CZARNEK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wlkp, PL.
(540) deltAcc narzędzia dla każdego
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 26.03.01, 26.03.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 świadczenie usług polegających na zgrupowaniu,
z myślą o osobach trzecich towarów w postaci narzędzi ręcznych
dla przemysłu, rzemiosła, leśnictwa, ogrodnictwa, rolnictwa, artykułów BHP, sprzętu pomiarowego i części maszyn,tak aby umożliwić
nabywcom ich obejrzenie, wybór i dokonanie zakupu, 37 świadczenie usług serwisowych dotyczących narzędzi i urządzeń o napędzie
ręcznym, elektrycznym i spalinowym.
(111) 296003
(220) 2015 01 20
(210) 437895
(151) 2017 01 30
(441) 2015 05 11
(732) WAŁĘSA RAFAŁ SZTUCZKA, Gdynia, PL.
(540) sztuczka
(510), (511) 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą przyjęć,
usługi prowadzenia nocnych kłubów, obsługa salonów gier, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie koncertów, 43 usługi
w zakresie gastronomii i prowadzenia restauracji, usługi prowadzenia barów szybkiej obsługi i barów samoobsługowych, usługi baro-
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we, usługi kawiarniane, przygotowywanie dań (żywność i napoje)
na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa przyjęć i bankietów, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje.

(111) 296004
(220) 2015 05 13
(210) 442424
(151) 2016 04 08
(441) 2015 08 31
(732) JEZIERSKI MARKOWE OKNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lekomin, PL.
(540) JEZIERSKI MARKOWE OKNA
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.02.05, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 okna i drzwi metalowe. metalowe: okna balkonowe,
okna tarasowe, rolety, żaluzje, drzwi, drzwi balkonowe, drzwi tarasowe, okiennice, parapety, bramy, bramy garażowe, systemy okienne, systemy drzwiowe, stolarka otworowa, akcesoria do okien, akcesoria do rolet, akcesoria do żaluzji, akcesoria do drzwi, akcesoria
do okiennic, osprzęt do okien, osprzęt do rolet, osprzęt do żaluzji,
osprzęt do drzwi, osprzęt do okiennic, profile budowlane, profile
okienne, profile do rolet, profile do żaluzji, profile do drzwi, profile
do okiennic, okucia budowlane, okucia do okien, okucia do rolet,
okucia do żaluzji, okucia do drzwi, okucia do okiennic, ościeżnice
metalowe, materiały budowlane, konstrukcje budowlane, ścianki,
przegrody, witryny, ogrody zimowe, 19 okna i drzwi niemetalowe,
okiennice niemetalowe, okna witrażowe, żaluzje niemetalowe, budowlane konstrukcje niemetalowe, budowlane materiały niemetalowe, drzwiowe futryny niemetalowe, drzwiowe płyty niemetalowe,
obróbki budowlane niemetalowe, konstrukcje niemetalowe pod
ogrody zimowe, okienne ramy i ościeżnice niemetalowe, okienne
szkło, okna drewniane, płyty budowlane niemetalowe, profile drewniane, profile niemetalowe, szyby zawarte w tej klasie. Niemetalowe:
okna, okna balkonowe, okna tarasowe, rolety, żaluzje, drzwi, drzwi
balkonowe, drzwi tarasowe, okiennice, parapety, bramy, bramy garażowe, systemy okienne, stolarka otworowa, akcesoria do okien,
akcesoria do rolet, akcesoria do żaluzji, akcesoria do drzwi, akcesoria
do okiennic, osprzęt do okien, osprzęt do rolet, osprzęt do żaluzji,
osprzęt do drzwi, osprzęt do okiennic, profile budowlane, profile
okienne, profile do rolet, profile do żaluzji, profile do drzwi, profile
do okiennic, materiały budowlane, konstrukcje budowlane, ścianki, przegrody, ogrody zimowe, szkło budowlane, szkło izolacyjne,
szkło okienne, szyby okienne, szyby zespolone, parapety, 35 usługi
montażu stolarki otworowej, usługi reklamowe, reklama z zastosowaniem Internetu, usługi doradztwa i konsultingu związanego z produkcją okien i drzwi, usługi menedżerskie, organizowanie pokazów,
targów i wystaw handlowych w celach handlowych i reklamowych
dotyczacych zagadnień budowlanych, głównie stolarki okiennej,
pozyskiwanie danych do baz danych, organizowanie i prowadzenie
kampanii reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, usługi promocyjne, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, dostarczanie
informacji na stronach internetowych na temat stolarki budowlanej,
organizowanie przetargów, przedstawicielstwa firm zagranicznych,
sprzedaż hurtowa i detaliczna okien metalowych, osprzętu do okien
metalowych, żaluzji do okien metalowych, okien niemetalowych,
sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, Internetu, osprzętu do okien metalowych, rynien metalowych, żaluzji do okien metalowych, okien niemetalowych, okiennic
niemetalowych, okien witrażowych, żaluzji do okien niemetalowych.
Usługi sprzedaży: okien, okien balkonowych, okien tarasowych, rolet, żaluzji, drzwi, drzwi balkonowych, drzwi tarasowych, okiennic,
parapetów, bram, bram garażowych, systemów okiennych, stolarki
otworowej, akcesoriów do okien, akcesoriów do rolet, akcesoriów
do drzwi, akcesoriów do okiennic, osprzętu do okien, osprzętu do rolet, osprzętu do żaluzji, osprzętu do drzwi, osprzęt do okiennic, profili
budowlanych, profili okiennych, profili do rolet, profili do żaluzji, pro-
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fili do drzwi, profili do okiennic, okuć budowlanych, okuć do okien,
okuć do rolet, okuć do żaluzji, okuć do drzwi, okuć do okiennic, materiałów budowlanych, konstrukcji budowlanych, ścianek, przegród,
witryn, ogrodów zimowych, szkła budowlanego, szkła izolacyjnego,
szkła okiennego, szkła ornamentowego, szkła walcowanego, szkła
hartowanego, szyb okiennych, szyb zespolonych, systemów solarnych, parapetów, franchising.

(111) 296005
(220) 2015 08 28
(210) 446408
(151) 2016 09 30
(441) 2015 12 07
(732) VEGALL Pharma s.r.o., Vrbno pod Pradedem, CZ.
(540) SARAPIS
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne z wyjątkiem dietetycznych, suplementy żywności przystosowane do użytku medycznego, z wyjątkiem dietetycznych, preparaty do stosowania dla ludzi
i zwierząt do użytku medycznego i weterynaryjnego, z wyjątkiem
dietetycznych, napoje ziołowe do użytku leczniczego, z wyjątkiem
dietetycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych z wyjątkiem dietetycznych, żelatyna do celów medycznych, suplementy
diety do użytku medycznego, z wyjątkiem dietetycznych, lecznicze
napoje mineralne, z wyjątkiem dietetycznych, suplementy żywności, nie do użytku medycznego zawierające substancje pochodzenia zwierzęcego, dodatki do żywności, nie do celów medycznych
zawierające substancje pochodzenia roślinnego, suplementy diety
dla ludzi, 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego dotyczące produktów wymienionych w klasie 5, a mianowicie: preparaty farmaceutyczne z wyjątkiem dietetycznych, suplementy żywności przystosowane do użytku medycznego, z wyjątkiem dietetycznych, preparaty
do stosowania dla ludzi i zwierząt do użytku medycznego i weterynaryjnego, z wyjątkiem dietetycznych, napoje ziołowe do użytku
leczniczego, z wyjątkiem dietetycznych, preparaty ziołowe do celów
medycznych z wyjątkiem dietetycznych, żelatyna do celów medycznych, suplementy diety do użytku medycznego, z wyjątkiem dietetycznych, lecznicze napoje mineralne, z wyjątkiem dietetycznych,
suplementy żywności, nie do użytku medycznego zawierające substancje pochodzenia zwierzęcego, dodatki do żywności, nie do celów medycznych zawierające substancje pochodzenia roślinnego,
suplementy diety dla ludzi, marketing.
(111) 296006
(220) 2016 03 24
(151) 2016 12 07
(441) 2016 07 04
(732) GIPS-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) GIPS-BUD
(540)

(210) 454079

Kolor znaku: czerwony, biały, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.18
(510), (511) 37 budownictwo, 39 transport, 42 projektowanie budynków.
(111) 296007
(220) 2016 04 01
(210) 454367
(151) 2017 01 26
(441) 2016 08 29
(732) ORGANICENERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilzno, PL.
(540) P W DENIM 2016
(540)

(531) 03.07.17, 01.15.03, 17.02.02, 27.05.01
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(510), (511) 25 czapki, swetry, T-shirty, spodnie, legginsy, getry, koszule, podkoszulki, bluzy, okrycia wierzchnie, odzież gimnastyczna.

(111) 296008
(220) 2016 04 18
(210) 455067
(151) 2017 01 25
(441) 2016 09 26
(732) BEZUBIK KRYSTYNA KURS KREATYWNEGO PISANIA,
Jaworówka, PL.
(540) Piszę, bo chcę...
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 20.01.01, 20.01.17, 20.01.99, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01,
29.01.08
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, porady w zakresie edukacji
lub kształcenia, edukacja, instruktaże, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, publikowanie książek, kształcenie praktyczne i pokazy, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, organizowanie, obsługa i prowadzenie: konferencji, warsztatów, szkoleń,
koncertów, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, pisanie scenariuszy,
pisanie tekstów innych niż reklamowych, publikacje elektroniczne
on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line
nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, sporządzanie napisów, pisanie tekstów inne
niż reklamowe, pisanie tekstów reklamowych, usługi komponowania
układu graficznego publikacji inne niż do celów reklamowych, 45 zarządzanie prawami autorskimi.
(111) 296009
(220) 2016 05 06
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 26
(732) BAZELAK JOANNA SYSTEM, Łódź, PL.
(540) super-czad
(540)

(210) 456033

Kolor znaku: czarny, biały, różowy
(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 aukcje publiczne, aukcje internetowe, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, w tym Internetu, publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
uaktualnianie materiału reklamowego, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 42 administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), obsługa baz danych dostępnych przez Internet, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, tworzenie i utrzymywanie w imieniu osób
trzecich informatycznych systemów marketingowych dostępnych
przez Internet, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta
dostępnych przez Internet.
(111) 296010
(220) 2016 05 10
(151) 2016 12 12
(441) 2016 07 04
(732) KRAJEWSKA IWONA, Warszawa, PL.
(540) POLSKA SZKOŁA ELEKTROKARDIOGRAFII
(540)

Kolor znaku: szary, zielony, biały
(531) 02.09.01, 26.11.13, 26.11.21, 27.05.01, 29.01.13

(210) 456151
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(510), (511) 9 aparatura i przyrządy dla chemii: audiowizualne urządzenia dydaktyczne, dyski magnetyczne, fizyka (urządzenia i przyrządy), komputery, komputery przenośne, magnetyczne nośniki danych,
monitory [programy komputerowe], nośniki informacji (magnetyczne-), oprogramowanie komputerowe, nagrane, pamięci komputerowe, programy komputerowe [software ładowalny], programy gier
komputerowych, przyrządy obserwacyjne, przyrządy pomiarowe,
satelity do celów naukowo-badawczych, sondy do celów naukowo-badawczych, telefony komórkowe, urządzenia GPS, urządzenia
i przyrządy do żeglugi morskiej, oprogramowanie serwisów internetowych, aplikacje na komputery lub na telefony lub tablety, 35 agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badania
marketingowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, biura
pośrednictwa pracy, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, public relations,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, sortowanie danych
w bazach komputerowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania
licencji na towary i usługi dla osób trzecich, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 38 agencje informacyjne, udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego,
komunikacja z pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność
poprzez terminale komputerowe, obsługa telekonferencji, poczta
elektroniczna, przesyłanie informacji, przydzielanie dostępu do baz
danych, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych,
usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 41 doradztwo zawodowe [porady w zakresie edukacji lub kształcenia], edukacja, usługi gier
świadczone on-line, informacja o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji,
publikowanie książek, nauczanie korespondencyjne, organizowanie
i prowadzenia warsztatów [szkolenia], organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, 42 analizy systemów komputerowych,
badania biologiczne, badania chemiczne, badania geologiczne, badania techniczne, badania w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie
mechaniki, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, prace badawczo-rozwojowe [dla osób trzecich], doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, dostarczanie [opracowywanie] wyszukiwarek internetowych, programowanie komputerów,
programowanie systemów komputerowych, usługi świadczone przez
laboratoria naukowe, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, 45 badania prawne, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], doradztwo w zakresie
własności intelektualnej, licencjonowanie programów komputerowych [usługi prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, prawne administrowanie licencjami, zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 296011
(220) 2016 05 11
(151) 2017 03 16
(441) 2016 08 29
(732) JAKUB DURCZAK SU-NA-MED, Wrocław, PL.
(540) OSTOS
(540)

(210) 456170

Kolor znaku: czarny, zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 24.13.09
(510), (511) 41 usługi prowadzenia działalności szkoleniowej w zakresie poprawy kondycji fizycznej i rekreacji, edukacja w dziedzinie
aktywności fizycznej, promocja kultury fizycznej i sportu oraz aktywnego trybu życia, usługi trenerskie, organizowanie konkursów, pokazów i zawodów rehabilitacyjno-sportowych, organizowanie i prowadzenie sympozjów, konferencji, kongresów i szkoleń propagujących
zdrowy tryb życia, organizowanie i prowadzenie wystaw z dziedziny
zdrowia i medycyny, usługi wydawnicze, usługi w zakresie publikowania książek, czasopism, katalogów, broszur, prospektów, folderów, plakatów, materiałów dydaktycznych, usługi w zakresie wydawania i udostępniania publikacji elektronicznych, 44 Kompleksowe
usługi medyczne w zakresie lecznictwa podstawowego dla dzieci
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i dorosłych oraz lecznictwa specjalistycznego, usługi związane z wykonywaniem zabiegów regeneracyjno-rehabilitacyjnych, usługi
gabinetów fizjoterapeutycznych, usługi z zakresu osteopatii, usługi
z zakresu dietetyki, usługi związane z wykonywaniem zabiegów terapeutycznych, usługi w zakresie terapii naturalnej, fizykoterapii i balneologii, usługi lecznicze paramedyczne, usługi gabinetów odnowy
biologicznej, usługi w zakresie specjalistycznej diagnostyki medycznej, wykonywanie analiz lekarskich, usługi medyczne w zakresie
prowadzenia punktów pobierania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych i wykonywanie badań laboratoryjnych i analiz
medycznych, usługi prowadzenia prac badawczych i rozwojowych
w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi.

(111) 296012
(220) 2016 05 11
(210) 456194
(151) 2017 01 30
(441) 2016 10 10
(732) GEORGIAN FOOD SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) CHINKALNIA GRUZINSKA RESTAURACJA
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoczerwony, biały, niebieski,
jasnoniebieski, ciemnoniebieski, fioletowy, jasnofioletowy,
ciemnofioletowy, żółty, ciemnożółty, pomarańczowy, czarny
(531) 25.07.03, 25.07.08, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.12, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 43 restauracje, restauracje samoobsługowe, kawiarnie,
kafeterie, bary szybkiej obsługi, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem.
(111) 296013
(220) 2016 05 16
(210) 456455
(151) 2017 01 24
(441) 2016 07 04
(732) MASTER ANNA GŁOWACKA, ADAM PLACKOWSKI SPÓŁKA
JAWNA, Września, PL.
(540) WYROBY TRADYCYJNE Z DZIADA PRADZIADA
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 03.03.01, 02.01.16, 18.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 bekon, cebula konserwowana, czosnek konserwowy,
drób (nieżywy), dziczyzna (nieżywa), dżemy, fasolka konserwowa, filety rybne, flaki, galaretki jadalne, galarety mięsne, groszek konserwowy,
grzyby konserwowane, hummus jako pasta z ciecierzycy, jaja, jogurt,
kapusta kwaszona, karczochy konserwowe, kaszanka, kefir, kiełbasy,
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koktajle mleczne, kompot, konserwy mięsne, konserwy rybne, korniszony, krokiety, łosoś (martwy), margaryna, marmolada, masło, krem
na bazie masła, miąższ owoców, mięso, mięso konserwowane, mięso
solone, mleczne produkty, mleko, mrożone owoce, napoje mleczne
z przewagą mleka, nasiona spożywcze, olej kostny (jadalny), olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej z oliwek jadalny, olej z siemienia lnianego spożywczy, oleje jadalne, oliwki
konserwowane, owoce kandyzowane, owoce konserwowane, owoce
lukrowane, owoce w puszkach, pasta z kabaczka, pestki słonecznika,
pikle, płatki ziemniaczane, sok pomidorowy do celów kulinarnych,
przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery rybne, przeciery
warzywne, rodzynki, rosół, ryby konserwowane, ryby nieżywe, ryby
solone, sałatki owocowe, sałatki warzywne, ser, smalec, szynka, śledzie, martwe, tłuszcze jadalne, tuńczyk, martwy, warzywa gotowane,
warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach,
pasztet z wątróbki, wędliny, wieprzowina, zsiadłe mleko, zupy, żywność przygotowywana z ryb, 30 bułka tarta, bułki, chleb, ciasto, ciastka,
cukier, czekolada, gofry, gotowe potrawy oparte na kluskach, herbata,
kakao, kanapki, kasze spożywcze, kawa, keczup jako sos, krakersy, lody
spożywcze, majonezy, makaron, marynaty, mąka, mięso w cieście,
miód, musztarda, naleśniki, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje
kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, ocet, paszteciki, pieprz, piernik, placki, płatki kukurydziane,
płatki owsiane, potrawy na bazie mąki, prażona kukurydza [popcorn],
przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przyprawy, mąka pszenna, ryż,
słodycze, słodycze jako cukierki, sosy jako przyprawy, sosy mięsne,
sosy pomidorowe, substytuty kawy, suchary, wyroby cukiernicze, zakwas, zaczyn, zboża, ziele angielskie, zioła konserwowane jako przyprawy, żywność na bazie mąki, 31 buraki, cebula świeża jako warzywa,
cytryny świeże, czosnek, świeży, dynie, grzyby świeże, jagody jako
owoce, korzenie jadalne, kukurydza, kwiaty naturalne, kwiaty suszone
do dekoracji, ogórki świeże, orzechy, owoce cytrusowe, owoce świeże,
pomarańcze, rośliny strączkowe świeże, rośliny suszone do dekoracji,
ryż nieprzetworzony, sałata świeża, szpinak świeży, warzywa świeże,
winogrona świeże, ziarna jako zboże, ziemniaki, 32 kwas chlebowy
jako napoje bezalkoholowe, lemoniada, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, bezalkoholowe napoje owocowe,
soki owocowe, piwo, piwo słodowe, soki pomidorowe jako napoje, sok
jabłkowy, soki warzywne jako napoje, syropy do napojów, woda gazowana, woda mineralna, woda sodowa, woda stołowa.

(111) 296014
(220) 2016 05 18
(151) 2017 01 26
(441) 2016 08 29
(732) BARDOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) MASTER stoły rehabilitacyjne
(540)

(210) 456622

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 stoły do zabiegów rehabilitacyjnych-Master.
(111) 296015
(220) 2016 05 19
(151) 2017 01 26
(441) 2016 08 29
(732) ŁUKASIEWICZ NORBERT, Warszawa, PL.
(540) carpaccio RISTORANTE ITALIANO
(540)

(210) 456669

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, zielony
(531) 11.01.01, 11.01.02, 11.01.03, 11.01.04, 11.01.05, 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 43 restauracje, restauracje samoobsługowe, kawiarnie,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, wypożyczanie urządzeń do gotowania, usługi barowe, kafeterie, bary szybkiej obsługi [snack-bary].

(111) 296016
(220) 2016 05 19
(210) 456693
(151) 2016 12 20
(441) 2016 08 29
(732) NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żarów, PL.
(540) PP PIÓRA POLSKIE
(540)

Kolor znaku: złoty, biały
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 pióra wieczne, pióra kulkowe, długopisy, ołówki, korektory, cienkopisy, markery, 35 dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, usługi menadżerskie, usługi marketingu,
usługi projektowe w zakresie projektowania materiałów reklamowych, 40 usługi poligraficzne w zakresie produkcji materiałów reklamowych-kalendarzy, notesów, plakatów, usługi poligraficzne w zakresie publikowania materiałów reklamowych.
(111) 296017
(220) 2016 05 23
(151) 2017 01 20
(441) 2016 09 26
(732) BRENKUS PAWEŁ NOCAR, Jaworze, PL.
(540) NOCAR
(540)

(210) 456852

Kolor znaku: granatowy, biały, niebieski, szary
(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.11, 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 urządzenia i instalacje od oświetlenia, ogrzewania i klimatyzacji i wentylacji do użytku w pojazdach lądowych, żarówki kierunkowskazów, żarówki oświetleniowe, miniaturowe żarówki oświetleniowe, żarówki oświetleniowe LED, żarówki lamp tylnych, elektryczne
żarówki fluorescencyjne, żarówki do latarek, żarówki do reflektorów
przednich, żarówki do przyrządów optycznych, żarówki do desek rozdzielczych, żarówki i akcesoria do nich, żarówki do kierunkowskazów
w pojazdach, latarki, latarki akumulatorowe, żarówki halogenowe, latarki LED, latarki kieszonkowe, instalacje do klimatyzacji w pojazdach,
instalacje wentylacyjne do pojazdów w zakresie klimatyzacji, systemy
HVAC do pojazdów (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja), klimatyzacja do użytku w transporcie, lampy motocyklowe, oświetlenie do motocykli, urządzenia do oświetlania pojazdów, oświetlenie i reflektory
do pojazdów, reflektory do pojazdów, światła do pojazdów, instalacje
wentylacyjne do pojazdów stosowane w klimatyzacji, reflektory samochodowe, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, oświetlenie i reflektory do pojazdów, reflektory punktowe do użytku w pojazdach,
reflektory do opraw oświetleniowych stosowanych na przestrzeniach
wielkich, światła rowerowe, światła do pojazdów, światła do rowerów,
światła do samochodów, światła hamulcowe do pojazdów, światła
do tablic rejestracyjnych, światła tylne do pojazdów, tylne światła
do pojazdów, światła tylne do pojazdów lądowych, światła cofania
do pojazdów lądowych, 12 części i akcesoria do pojazdów: amortyzatory zawieszenia w pojazdach, antywłamaniowe alarmy do pojazdów,
autoalarmy, bagażniki do pojazdów, pasy do siedzeń w pojazdach,
błotniki, hamulce do pojazdów, hamulcowe klocki do pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, koła pojazdów, opony, pasy bezpieczeństwa, amortyzatory do motocykli, amortyzatory do rowerów, amortyzatory, amortyzatory do samochodów, amortyzatory do pojazdów,
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amortyzatory zawieszenia w pojazdach, amortyzatory zawieszenia
do pojazdów, amortyzatory do zawieszeń pojazdów, amortyzatory
kierownicy jako części motocykli, amortyzatory zawieszenia do samochodów, obrotowe hydrauliczne amortyzatory do pojazdów,
obrotowe amortyzatory hydrauliczne do pojazdów, amortyzatory
stanowiące części zawieszeń pojazdów, amortyzatory pneumatyczne do amortyzowania foteli kierowcy, samochodowe alarmy antywłamaniowe, urządzenia antywłamaniowe do pojazdów, elektryczne
instalacje antywłamaniowe do pojazdów, sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, bieżniki opon, gumowe bieżniki opon, bieżniki opon gumowe, bieżniki do opon, hamulce
kół, hamulce tarczowe, hydrauliczne hamulce tarczowe, hydrauliczne
hamulce obręczowe, hamulce, hamulce do rowerów, hamulce do samochodów osobowych, hamulce do pojazdów lądowych, hamulce
klockowe do pojazdów lądowych, hamulce stożkowe do pojazdów
lądowych, hamulce tarczowe do pojazdów lądowych, hydrauliczne
hamulce tarczowe do rowerów, kierownice pojazdów, kierunkowskazy do rowerów, kierunkowskazy do pojazdów, kierunkowskazy do samochodów, kierunkowskazy do pojazdów lądowych, koła pojazdów,
koła samochodowe, koła do pojazdów, koła do motocykli, opony,
opony do pojazdów, opony do motocykli, opony do samochodów, pokrowce na opony, opony do pojazdów mechanicznych, łańcuchy antypoślizgowe na opony, opony do kół pojazdów, opony do pojazdów
lądowych, opony z kolcami do pojazdów, opony do kół pojazdów mechanicznych, opony z kolcami wspomagające przyczepność pojazdów
na śniegu, pojazdy mechaniczne, bagażniki do pojazdów, przyczepy
kempingowe, adaptery do piór wycieraczek do pojazdów, amortyzatory, amortyzatory do pojazdów, amortyzatory do samochodów,
amortyzatory zawieszenia do samochodów, bagażniki samochodowe na narty, bagażniki do użytku na pojazdach, zespoły wycieraczek
do przednich szyb, zapasowe pióra wycieraczek szyb przednich pojazdów, wycieraczki przednie do samochodów, wycieraczki przednich
świateł, wycieraczki do szyb przednich samochodów silnikowych,
łańcuchy antypoślizgowe na opony, 35 administracja biznesowa
w zakresie transportu i dostaw, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, administrowanie działalnością gospodarczą
w zakresie franchisingu, administrowanie działalnością gospodarczą
w zakresie sklepów detalicznych, administrowanie i organizacja usług
sprzedaży wysyłkowej, administrowanie programami lojalnościowymi
i motywacyjnymi, agencje eksportowe i importowe, aktualizacja informacji dotyczących działalności gospodarczej w komputerowej bazie
danych, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez
internet, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, reklama i marketing.

(111) 296018
(220) 2016 05 25
(210) 457010
(151) 2017 01 24
(441) 2016 08 16
(732) GAWEŁ JERZY KRAKOWSKIE SZKOŁY ARTYSTYCZNE, Kraków, PL.
(540) polish talent support
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, informacja o edukacji, organizowanie konkursów, wystawy, wyższe uczelnie, poradnictwo zawodowe.
(111) 296019
(220) 2016 06 10
(210) 457691
(151) 2017 01 04
(441) 2016 09 12
(732) AGENCJA RYNKU ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) CIRE.PL Centrum Informacji o Rynku Energii
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony, biały, niebieski
(531) 26.01.01, 26.02.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 42 usługi związane z gromadzeniem, przetwarzaniem
i udostępnianiem informacji dotyczących rynku energii.

(111) 296020
(220) 2016 06 14
(151) 2017 02 24
(441) 2016 11 07
(732) SADŁOWSKI LECH, Wrocław, PL.
(540) bio IQ PURE ORGANIC
(540)

(210) 457846

Kolor znaku: biały, niebieski, brązowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 35 promocja i handel kosmetykami, mydłami, perfumami, płynami do pielęgnacji włosów, środkami do czyszczenia zębów,
promocja i handel dietetyczną żywnością substancjami do celów
leczniczych, suplementami diety i żywnością organiczną.
(111) 296021
(220) 2016 06 20
(210) 458077
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) AFILL.ME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice, PL.
(540) afill me
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoszary, różowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 21.01.14
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zestawienia statystyczne, zarządzanie programami refundacji
w imieniu osób trzecich, zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców sprzedawców towarów i usług, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
wynajmowanie nośników reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, usługi porównywania cen, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, telemarketing, sortowanie danych w bazach komputerowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
reklamy korespondencyjne, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama, publikowanie tekstów sponsorowanych, publikowanie tekstów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
projektowanie materiałów reklamowych, prezentowane produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pozyskiwanie danych
do komputerowej bazy danych, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, outsourcing (doradztwo handlowe),
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
obróbka tekstów, marketing, komputerowe zarządzanie plikami, informacja o działalności gospodarczej, gromadzenie i wyszukiwanie
informacji o firmach, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, edycja
tekstów, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków,
prospektów, broszur), doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, badania rynku, badania marketingowe, agencje reklamowe, administrowanie działalności handlowej,
analizy rynkowe, 36 ubezpieczenia, zarządzanie majątkiem nieruchomym, zarządzanie finansami, wymiana walut, wynajem miesz-
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kań, umowy kredytowe połączone ze sprzedażą ratalną (umowy kredytowe), ubezpieczenia zdrowotne, transakcje finansowe, operacje
bankowe, operacje finansowe, usługi w zakresie kart kredytowych,
informacje w sprawach ubezpieczeń, doradztwo w sprawach ubezpieczeń, pożyczki (usługi finansowe), pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo giełdowe, wymiana
pieniędzy, wymiana pieniędzy, kredyty ratalne, kredytowanie pod
zastaw, inwestycje kapitałowe, inwestycje finansowe, informacje
bankowe, informacja o ubezpieczeniach, usługi finansowe, finansowe informacje, finansowe doradztwo, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, doradztwo w sprawach finansowych, bankowość hipoteczna, bankowość (oszczędności), informacje bankowe,
agencje badające zdolność kredytową, agencje nieruchomości,
sponsorowanie finansowe, 38 zapewnianie dostępu do globalnych
sieci komputerowych, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej
za pomocą komputera, komunikacja za pośrednictwem telefonów
komórkowych, informacja o telekomunikacji, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, usługi ogłoszeń elektronicznych (telekomunikacja), udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego,
transmisja plików cyfrowych, transfer strumieniowy danych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą
komputera, przesyłanie informacji, poczta elektroniczna, nadawanie
bezprzewodowe, agencje informacyjne, agencje prasowe, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, usługi telefoniczne, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych
dla usług związanych z telezakupami.

(111) 296022
(220) 2016 06 21
(210) 458118
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) VOXEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) VOXEN AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
(540)

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe.
(111) 296023
(220) 2016 06 21
(210) 458125
(151) 2017 01 13
(441) 2016 09 12
(732) PZZ W KWIDZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kwidzyn, PL.
(540) Dia Food DiaAgro Group
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony
(531) 05.07.02, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 30 mąka pszenna.
(111) 296024
(220) 2016 06 23
(210) 458260
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 16
(732) WĄTOREK JAN PIEKARNIA, Racławówka, PL.
(540) PIEKARNIA JAN WĄTOREK JW CHLEB NA LIŚCIU KAPUSTY
pieczywo mieszane pszenno-żytnie BEZ KONSERWANTÓW! Chleb
pieczony na NATURALNYM ZAKWASIE!!!
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sowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, motele, rezerwacje miejsc na pobyt w hotelach, domy turystyczne, organizowanie
obozów wakacyjnych, wynajmowanie sal na posiedzenia.

(111) 296027
(220) 2016 07 04
(210) 458526
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) PIETRZAK BARBARA FIRMA KUPIECKA TABA, Sokołów
Podlaski, PL.
(540) zajaDanie KUCHNIA TRADYCYJNA
(540)

(531) 01.01.04, 05.07.02, 08.01.02, 24.01.05, 24.01.07, 27.05.01
(510), (511) 30 chleb.
(111) 296025
(220) 2016 06 27
(210) 458325
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 01
(732) MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLSZTYNIE, Olsztyn, PL.
(540) MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLSZTYNIE
(540)

Kolor znaku: czarny, biały
(531) 26.02.01, 26.02.03, 26.02.05, 26.02.07, 26.02.08, 26.02.09,
26.02.12, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 26.01.03
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, warsztaty (organizowanie i prowadzenie).
(111) 296026
(220) 2016 06 30
(151) 2016 12 12
(441) 2016 08 16
(732) MODZELAN ADAM, Legionowo, PL.
(540) Koro de Varsovio
(540)

(210) 458415

Kolor znaku: jasnoszary, szary, czarny, jasnoniebieski
(531) 01.17.14, 01.17.25, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, administrowanie
nieruchomościami, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomości,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, wynajem mieszkań, wynajmowanie
pomieszczeń biurowych, zarządzanie majątkiem nieruchomym,
39 organizowanie wycieczek, rezerwowanie miejsc na podróże,
transport podróżnych, wypożyczanie pojazdów, transport samochodowy, wypożyczanie samochodów, turystyka (zwiedzanie), organizowanie wycieczek, zwiedzanie turystyczne, wypożyczanie łodzi,
statków, wypożyczanie samochodów, transport podróżnych, usługi
kierowcy, 43 biura (agencje) zakwaterowania (hotele, pensjonaty),
domy turystyczne, hotele, hotele dla zwierząt, kawiarnie, pensjonaty,
rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje kwater na pobyt cza-

Kolor znaku: czerwony, szary, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 11.01.03, 11.01.04
(510), (511) 30 dania gotowe zawierające ziemniaki, mąkę,, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 296028
(220) 2016 07 06
(210) 458739
(151) 2016 12 08
(441) 2016 08 16
(732) EMPIRE NORD GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
(540) EMPIRE NORD GROUPE
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony
(531) 01.05.01, 01.05.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalające nabywcy wygodnie je nabywać w ofercie hurtowej lub
wysyłkowej, w składzie fabrycznym, w witrynie internetowej oraz
sprzedaży bezpośredniej dotyczącej materiałów, urządzeń i wyrobów chemicznych, przemysłowych, gospodarstwa domowego,
odzieżowych, rolno-spożywczych, kosmetycznych, usługi agencyjne
i przedstawicielskie, pośrednictwo handlowe, doradztwo handlowe,
usługi eksportowo importowe, usługi badania rynku, doradztwo
gospodarcze w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 39 usługi w zakresie: transportu
drogowego pojazdami uniwersalnymi i pojazdami specjalizowanymi, składowania towarów, konfekcjonowania, spedycji towarów,
przeładunku towarów, dystrybucji artykułów, materiałów, urządzeń
i wyrobów przemysłu chemicznego, gospodarstwa domowego, maszynowego, rolno-spożywczego, kosmetycznego, 41 organizowanie
i prowadzenie kursokonferencji, szkoleń i podobnego typu zgromadzeń edukacyjno-popularyzatorskich w tematyce chemii budowlanej, chemii gospodarstwa domowego, surowców do produkcji wyrobów chemii budowlanej i gospodarstwa domowego.
(111) 296029
(220) 2016 07 06
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) KĘPCZYŃSKA MAGDALENA, Marcelów, PL.
(540) FIT EAT CO CATERING DIETETYCZNY
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 11.01.04, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12

(210) 458741
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(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, w tym
w szczególności: ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], algi
do żywności dla ludzi, aloes spożywczy, anchois, bakłażany przetworzone, białka jajek, biały miękki ser twarogowy, biały ser, biały ser
z chudego mleka [quark], bób, brokuły, caponata [duszone warzywa],
chipsy jabłkowe, chipsy owocowe, ciecierzyca, przetworzona, cielęcina, cytryny, przetworzone, czereśnie, przetworzone, czerwona słodka
papryka, przetworzona, czosnek [konserwowany], daktyle, desery jogurtowe, desery mleczne, desery owocowe, desery wykonane z produktów mlecznych, dorsze [nieżywe], drób, dżemy, dżemy i marmolady owocowe, dżemy owocowe, dziczyzna, ekstra oliwa z oliwek
z pierwszego tłoczenia, jagnięcina, przetworzona, jądra orzechów
włoskich, jadalny olej rzepakowy, jadalne nasiona słonecznika, indyk,
humus, gulasz wołowy, guacamole, groszek, przetworzony, groch łuskany, gotowe produkty z warzyw, gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka, gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], gotowe posiłki z drobiu
[drób jako główny składnik], gotowe posiłki składające się głównie
z dziczyzny, gotowe dania z mięsa, gotowane owoce, gotowane orzechy, galaretki owocowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe
i warzywne, galaretki, filety z piersi kurczaka, filety rybne, fasola z chili,
fasola, jaja, jaja ptasie i produkty z jaj, jogurt, jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, karp [nieżywy], kawałki kurczaka, kokos przetworzony,
koktajle mleczne, kompozycje owoców przetworzonych, kotlety rybne, kotlety wieprzowe, krewetki [nieżywe], krojone owoce, krojone
warzywa, mleko krowie, mleko kozie, mleczne produkty, migdały,
przetworzone, mieszanki owoców suszonych, mieszanki owoców
i orzechów, mięso z indyka, mięso świeże, mięso mielone [mięso siekane], mięso gotowe do spożycia, marchewki, mango, przetworzone,
mandarynki [konserwowe], łosoś, nieżywy, kurczak, kurczak gotowany, kukurydza słodka [konserwowana], mleko owcze, nabiał i substytuty nabiału, napoje mleczne, napoje mleczne zawierające owoce, napoje na bazie jogurtu, napoje z jogurtu, nasiona jadalne, oleje i tłuszcze,
oleje jadalne, pasty rybne i z owoców morza, pasta z owoców, pasta
z orzechów laskowych, pasta z oliwek, papaja, przetworzona, papryka,
przetworzona, owoce przetworzone, owoce gotowane, orzeszki piniowe, przetworzone, orzeszki arachidowe przetworzone, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy jadalne, oliwki, suszone, omlety, oliwa z oliwek, oliwki nadziewane czerwoną papryką, oliwki nadziewane pesto
w oleju słonecznikowym, oleje roślinne do celów spożywczych, pigwy,
przetworzone, płatki jabłkowe, płatki kokosowe, płatki z brzoskwini,
płatki z kiwi, pokrojone owoce, pokrojone sałatki warzywne, pomidory
obrane ze skóry, pomidory, przetworzone, posiłki gotowane składające się głównie z ryb, potrawy mięsne gotowane, potrawy rybne, produkty z indyka, produkty z jagnięciny, przekąski z owoców, przekąski
na bazie warzyw, przetwory owocowe [dżemy], przetwory twarożkowe, przetworzone brzoskwinie, przetworzone buraki, przetworzone
jabłka, przetworzone kiełki fasoli, przetworzone liście winogron, przetworzone morele, przetworzone nasiona dyni, przetworzone owoce
liczi, przetworzone produkty mięsne, przetworzone puree z oliwek,
przetworzone wodorosty spożywcze, przetworzony kaktus do spożycia, przystawki na bazie warzyw, pstrągi, nieżywe, puree z grzybów,
puree z oliwek, puree z warzyw, rodzynki, rośliny strączkowe przetworzone, ryba ugotowana i suszona, ryby, ryby, owoce morza i mięczaki,
ryby suszone, ryby w oliwie z oliwek, sałatka cezar, sałatka z kurczaka,
sałatki owocowe, sałatki gotowe, sałatki warzywne, sałatki z roślin
strączkowych, schab wieprzowy, ser miękki, ser o niskiej zawartości
tłuszczu, ser owczy, ser twarogowy, ser wędzony, ser z mleka koziego,
ser z ziołami, szynka, szpinak [przetworzony], szpinak, gotowany, szparagi, przetworzone, suszony ananas, świeży drób, świeży biały ser, suszone owoce, suszone orzechy, suszone orzechy kokosowe, suszone
jadalne wodorosty, suszone jadalne algi, suszone figi, suszona żurawina, suszona fasola, substytuty mięsa, substytuty mięsa na bazie warzyw, substytuty jaj, substytuty drobiu, steki z mięsa, steki z ryb, starty
ser, soczewica suszona, soczewica, śliwki suszone, smażone mięso, ślimaki do spożycia przez ludzi, skórki owocowe, skorupiaki, nieżywe,
trufle suszone [grzyby jadalne], tuńczyk, nieżywy, twaróg, warzywa
gotowane, warzywa grillowane, warzywa strączkowe przetworzone,
wędzony łosoś, wieprzowina, wodorosty jadalne, wołowina, wywar
rybny, wywar z warzyw, zielony rozpołowiony groszek, zupy, 31 ziarna
i produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, w tym w szczególności: algi
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do spożycia przez ludzi, dynie, czosnek, świeży, cytryny świeże, cukinie
świeże, cykoria [sałata], buraki, bakłażany, arbuz, świeży, aloes zwyczajny, świeży, do spożycia, fasola, świeża, granaty, grejpfruty, groch
świeży, gruszki świeże, grzyby, grzyby świeże, jabłka, jagody, świeże
owoce, kasztany jadalne świeże, kompozycje świeżych owoców, migdały [owoce], mieszanki owocowe [świeże], melony, marchewki (świeże), mango świeże, mandarynki [owoce, świeże], kukurydza, nieprzetworzona cukinia, nieprzetworzona fasola, nieprzetworzona gryka,
nieprzetworzona kapusta, nieprzetworzona kukurydza, nieprzetworzona pigwa, nieprzetworzone awokado, nieprzetworzone brzoskwinie, nieprzetworzone buraki, nieprzetworzone cebule, nieprzetworzone cytryny, nieprzetworzone czarne borówki, nieprzetworzone
daktyle, nieprzetworzone grzyby, nieprzetworzone jagody, nieprzetworzone karczochy, nieprzetworzone kokosy, nieprzetworzone morele, nieprzetworzone oliwki, nieprzetworzone orzechy, nieprzetworzone owoce, nieprzetworzone papryki, nieprzetworzone
pomarańcze, nieprzetworzone pomidory, nieprzetworzone siemię
lniane, nieprzetworzone szparagi, nieprzetworzone warzywa, ogórki
świeże, oliwki świeże, orzechy, orzechy kokosowe, orzechy laskowe,
otręby pszenne, otręby zbożowe, owies, owoce cytrusowe świeże,
owoce kiwi, świeże, owoce świeże, papaje świeże, pomarańcze, pomelo, świeże, pory świeże, soczewica świeża [warzywa], śliwki, świeże,
sałata świeża, sałaty, rabarbar, świeża ciecierzyca, świeża fasola szparagowa, świeża kapusta, świeża kapusta brukselska, świeża kapusta pekińska [baechu], świeża kukurydza, świeża pietruszka, świeża porzeczka, świeża żurawina, świeże awokado, świeże banany, świeże
brzoskwinie, świeże buraki, świeże cukinie, świeże czarne borówki,
świeże dynie, świeże daktyle, świeże figi, świeże grzyby, świeże grzyby
shiitake, świeże jabłka, świeże karczochy, świeże kiełki fasoli, świeże
kokosy, świeże liczi, świeże limonki, świeże mandarynki, świeże morele, świeże orzechy laskowe, świeże orzechy włoskie, świeże orzeszki
nerkowca, świeże owoce, świeże owoce cytrusowe, świeże owoce
i warzywa, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, świeże owoce tropikalne, świeże pędy bambusa, świeże pigwy, świeże pomarańcze,
świeże pomidory, zioła świeże, zioła ogrodowe świeże, ziarna z kiełkami, nieprzetworzone wiśnie, winogrona świeże, warzywa świeże, truskawki świeże, trufle świeże, świeży szczypiorek, świeży zielony groszek łuskany, świeży jarmuż, świeży imbir, świeży ananas, świeże
wiśnie, świeże szparagi, świeże warzywa na sałatki, świeże warzywa
organiczne, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe
zakwaterowanie, w tym w szczególności: dostarczanie posiłków
do bezpośredniego spożycia, katering obejmujący żywność i napoje
dla instytucji, kontraktowe usługi w zakresie żywności, spersonalizowane usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej, serwowanie jedzenia i napojów, przygotowywanie posiłków i napojów, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, usługi doradcze
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, usługi kateringowe obwoźne,
usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi w zakresie dostarczania
napojów, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie
przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(111) 296030
(220) 2016 07 06
(210) 458752
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) KĘPCZYŃSKA MAGDALENA, Marcelów, PL.
(540) FIT EAT
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, w tym
w szczególności: ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], algi
do żywności dla ludzi, aloes spożywczy, anchois, bakłażany przetworzone, białka jajek, biały miękki ser twarogowy, biały ser, biały ser
z chudego mleka [quark], bób, brokuły, caponata [duszone warzywa],
chipsy jabłkowe, chipsy owocowe, ciecierzyca, przetworzona, cielęcina, cytryny, przetworzone, czereśnie, przetworzone, czerwona słodka
papryka, przetworzona, czosnek [konserwowany], daktyle, desery jogurtowe, desery mleczne, desery owocowe, desery wykonane z produktów mlecznych, dorsze [nieżywe], drób, dżemy, dżemy i marmolady owocowe, dżemy owocowe, dziczyzna, ekstra oliwa z oliwek
z pierwszego tłoczenia, jagnięcina, przetworzona, jądra orzechów
włoskich, jadalny olej rzepakowy, jadalne nasiona słonecznika, indyk,
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hummus, gulasz wołowy, guacamole, groszek, przetworzony, groch
łuskany, gotowe produkty z warzyw, gotowe posiłki zawierające
[głównie] kurczaka, gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka, gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], gotowe posiłki składające się głównie
z dziczyzny, gotowe dania z mięsa, gotowane owoce, gotowane orzechy, galaretki owocowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe
i warzywne, galaretki, filety z piersi kurczaka, filety rybne, fasola z chili,
fasola, jaja, jaja ptasie i produkty z jaj, jogurt, jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, karp [nieżywy], kawałki kurczaka, kokos przetworzony,
koktajle mleczne, kompozycje owoców przetworzonych, kotlety rybne, kotlety wieprzowe, krewetki [nieżywe], krojone owoce, krojone
warzywa, mleko krowie, mleko kozie, mleczne produkty, migdały,
przetworzone, mieszanki owoców suszonych, mieszanki owoców
i orzechów, mięso z indyka, mięso świeże, mięso mielone [mięso siekane], mięso gotowe do spożycia, marchewki, mango, przetworzone,
mandarynki [konserwowe], łosoś, nieżywy, kurczak, kurczak gotowany, kukurydza słodka [konserwowana], mleko owcze, nabiał i substytuty nabiału, napoje mleczne, napoje mleczne zawierające owoce, napoje na bazie jogurtu, napoje z jogurtu, nasiona jadalne, oleje i tłuszcze,
oleje jadalne, pasty rybne i z owoców morza, pasta z owoców, pasta
z orzechów laskowych, pasta z oliwek, papaja, przetworzona, papryka,
przetworzona, owoce przetworzone, owoce gotowane, orzeszki piniowe, przetworzone, orzeszki arachidowe przetworzone, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy jadalne, oliwki, suszone, omlety, oliwa z oliwek, oliwki nadziewane czerwoną papryką, oliwki nadziewane pesto
w oleju słonecznikowym, oleje roślinne do celów spożywczych, pigwy,
przetworzone, płatki jabłkowe, płatki kokosowe, płatki z brzoskwini,
płatki z kiwi, pokrojone owoce, pokrojone sałatki warzywne, pomidory
obrane ze skóry, pomidory przetworzone, posiłki gotowane składające
się głównie z ryb, potrawy mięsne gotowane, potrawy rybne, produkty z indyka, produkty z jagnięciny, przekąski z owoców, przekąski
na bazie warzyw, przetwory owocowe [dżemy], przetwory twarożkowe, przetworzone brzoskwinie, przetworzone buraki, przetworzone
jabłka, przetworzone kiełki fasoli, przetworzone liście winogron, przetworzone morele, przetworzone nasiona dyni, przetworzone owoce
liczi, przetworzone produkty mięsne, przetworzone puree z oliwek,
przetworzone wodorosty spożywcze, przetworzony kaktus do spożycia, przystawki na bazie warzyw, pstrągi nieżywe, puree z grzybów,
puree z oliwek, puree z warzyw, rodzynki, rośliny strączkowe przetworzone, ryba ugotowana i suszona, ryby, ryby, owoce morza i mięczaki,
ryby suszone, ryby w oliwie z oliwek, sałatka cezar, sałatka z kurczaka,
sałatki owocowe, sałatki gotowe, sałatki warzywne, sałatki z roślin
strączkowych, schab wieprzowy, ser miękki, ser o niskiej zawartości
tłuszczu, ser owczy, ser twarogowy, ser wędzony, ser z mleka koziego,
ser z ziołami, szynka, szpinak [przetworzony], szpinak, gotowany, szparagi, przetworzone, suszony ananas, świeży drób, świeży biały ser, suszone owoce, suszone orzechy, suszone orzechy kokosowe, suszone
jadalne wodorosty, suszone jadalne algi, suszone figi, suszona żurawina, suszona fasola, substytuty mięsa, substytuty mięsa na bazie warzyw, substytuty jaj, substytuty drobiu, steki z mięsa, steki z ryb, starty
ser, soczewica suszona, soczewica, śliwki suszone, smażone mięso, ślimaki do spożycia przez ludzi, skórki owocowe, skorupiaki, nieżywe,
trufle suszone [grzyby jadalne], tuńczyk nieżywy, twaróg, warzywa
gotowane, warzywa grillowane, warzywa strączkowe przetworzone,
wędzony łosoś, wieprzowina, wodorosty jadalne, wołowina, wywar
rybny, wywar z warzyw, zielony rozpołowiony groszek, 31 ziarna i produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach,
żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny
i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, w tym w szczególności: algi do spożycia przez ludzi, dynie, czosnek, świeży, cytryny świeże, cukinie świeże, cykoria [sałata], buraki, bakłażany, arbuz, świeży, aloes zwyczajny,
świeży, do spożycia, fasola, świeża, granaty, grejpfruty, groch świeży,
gruszki świeże, grzyby, grzyby świeże, jabłka, jagody, świeże owoce,
kasztany jadalne świeże, kompozycje świeżych owoców, migdały
[owoce], mieszanki owocowe [świeże], melony, marchewki (świeże),
mango świeże, mandarynki [owoce, świeże], kukurydza, nieprzetworzona cukinia, nieprzetworzona fasola, nieprzetworzona gryka, nieprzetworzona kapusta, nieprzetworzona kukurydza, nieprzetworzona
pigwa, nieprzetworzone awokado, nieprzetworzone brzoskwinie, nieprzetworzone buraki, nieprzetworzone cebule, nieprzetworzone cytryny, nieprzetworzone czarne borówki, nieprzetworzone daktyle,
nieprzetworzone grzyby, nieprzetworzone jagody, nieprzetworzone
karczochy, nieprzetworzone kokosy, nieprzetworzone morele, nieprzetworzone oliwki, nieprzetworzone orzechy, nieprzetworzone
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owoce, nieprzetworzone papryki, nieprzetworzone pomarańcze, nieprzetworzone pomidory, nieprzetworzone siemię lniane, nieprzetworzone szparagi, nieprzetworzone warzywa, ogórki świeże, oliwki świeże, orzechy, orzechy kokosowe, orzechy laskowe, otręby pszenne,
otręby zbożowe, owies, owoce cytrusowe świeże, owoce kiwi, świeże,
owoce świeże, papaje świeże, pomarańcze, pomelo, świeże, pory świeże, soczewica świeża [warzywa], śliwki, świeże, sałata świeża, sałaty,
rabarbar, świeża ciecierzyca, świeża fasola szparagowa, świeża kapusta, świeża kapusta brukselska, świeża kapusta pekińska [baechu],
świeża kukurydza, świeża pietruszka, świeża porzeczka, świeża żurawina, świeże awokado, świeże banany, świeże brzoskwinie, świeże buraki, świeże cukinie, świeże czarne borówki, świeże dynie, świeże daktyle, świeże figi, świeże grzyby, świeże grzyby shiitake, świeże jabłka,
świeże karczochy, świeże kiełki fasoli, świeże kokosy, świeże liczi, świeże limonki, świeże mandarynki, świeże morele, świeże orzechy laskowe, świeże orzechy włoskie, świeże orzeszki nerkowca, świeże owoce,
świeże owoce cytrusowe, świeże owoce i warzywa, świeże owoce,
orzechy, warzywa i zioła, świeże owoce tropikalne, świeże pędy bambusa, świeże pigwy, świeże pomarańcze, świeże pomidory, zioła świeże, zioła ogrodowe świeże, ziarna z kiełkami, nieprzetworzone wiśnie,
winogrona świeże, warzywa świeże, truskawki świeże, trufle świeże,
świeży szczypiorek, świeży zielony groszek łuskany, świeży jarmuż,
świeży imbir, świeży ananas, świeże wiśnie, świeże szparagi, świeże
warzywa na sałatki, świeże warzywa organiczne, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, w tym w szczególności: dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, kontraktowe usługi
w zakresie żywności, spersonalizowane usługi planowania posiłków
za pośrednictwem strony internetowej, serwowanie jedzenia i napojów, przygotowywanie posiłków i napojów, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, usługi doradcze w dziedzinie kateringu
obejmującego żywność i napoje, usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, usługi kateringowe obwoźne, usługi kateringowe
w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi restauracji sprzedających
posiłki na wynos, usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje .

(111) 296031
(220) 2016 07 06
(210) 458760
(151) 2016 12 12
(441) 2016 08 16
(732) SEPIOŁ JANUSZ, Kraków, PL.
(540) GAGA in of Gallery of Architrcture in Garden of Arts
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 26.04.09, 26.04.18, 19.03.25
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania opinii publicznej, projektowanie materiałów reklamowych, public relations, reklama,
41 usługi muzealne, usługi wystawnicze, publikowanie książek, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją, 42 projektowanie budynków, wzornictwo przemysłowe.
(111) 296032
(220) 2016 07 08
(210) 458847
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) PIĘTOWSKI MACIEJ NOX IDEA, Katowice, PL.
(540) MRC Detailing
(510), (511) 35 reklama, prace biurowe, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie reklam, usługi public relations, usługi
sprzedaży detalicznej, w tym drogą elektroniczną (online) w zakresie
towarów takich jak: kosmetyki do pojazdów, środki do czyszczenia,
ochrony i konserwacji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni
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pojazdu, w tym powierzchni kół i opon, środki zapachowe do pojazdów, środki czyszczące szkło, płyny do mycia szyb, środki czystości
do pojazdów, takie jak pasty, środki do mycia, woski, odżywki, preparaty do czyszczenia, środki ochronne do pojazdów, akcesoria do mycia pojazdów, produkty do polerowania, czyszczenia oraz pielęgnacji
pojazdów, urządzenia i maszyny do polerowania, czyszczenia oraz
pielęgnacji pojazdów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
(ulotek, prospektów, druków, próbek, kuponów rabatowych), promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, prezentacja produktów
we wszelkich środkach przekazu w celu sprzedaży detalicznej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, powielanie dokumentów, komputerowe zarządzanie plikami, usługi informacji handlowej oraz rozpowszechnianie informacji
handlowych w związku z wyżej wymienionymi usługami, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, pokazy towarów, sponsorowanie reklamy.

(111) 296033
(220) 2016 07 11
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) JACHT KLUB WIELKOPOLSKI, Poznań, PL.
(540) Jacht Klub Wielkopolski
(540)
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chemiczne stosowane w przemyśle i w nauce, środki poprawiające
kondycję gleby do użytku rolniczego, wapno do użytku w rolnictwie,
wapno rolnicze, 19 wapno, wapno nawozowe, wapno nie do użytku
w rolnictwie, 40 niszczenie odpadów, obróbka [recykling] odpadów,
recykling, recykling chemikaliów, recykling i uzdatnianie odpadów,
recykling rozpuszczalników, recykling rozpuszczalników organicznych, spalanie i niszczenie odpadów, spalanie odpadów, spalanie
śmieci i odpadów, usługi recyklingowe.

(111) 296036
(220) 2016 07 18
(151) 2016 12 20
(441) 2016 08 29
(732) EKO-WAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedliska, PL.
(540) HYGIENIZAC
(540)

(210) 459197

(210) 458950

Kolor znaku: czerwony, biały, niebieski
(531) 24.07.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 wynajmowanie i zarządzanie nieruchomościami,
41 usługi klubowe-edukacja i treningi w zakresie warunków uprawiania żeglarstwa wyczynowego, turystycznego i innych sportów
wodnych, usługi edukacyjne w zakresie krzewienia wiedzy i etyki żeglarskiej, usługi klubowe-edukacja i treningi w zakresie uprawiania
żeglarstwa i innych sportów wodnych przez osoby niepełnosprawne,
organizowanie kursów kwalifikacyjnych na stopnie żeglarskie, organizowanie regat, rejsów, wycieczek, obozów żeglarskich, prowadzenie szkoleń żeglarskich w zakresie dziecięcych i młodzieżowych klas
regatowych, edukacja i treningi zmierzające do umocnienia i popularyzacji żeglarstwa oraz zasad przestrzegania ochrony środowiska
naturalnego, 43 prowadzenie obiektów noclegowych, turystycznych
i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania.
(111) 296034
(220) 2016 07 18
(210) 459195
(151) 2016 12 21
(441) 2016 08 29
(732) EKO-WAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedliska, PL.
(540) DOLOKORN
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, produkty chemiczne do celów przemysłowych, produkty chemiczne do użytku w diagnostyce [do celów
naukowych], produkty chemiczne stosowane w przemyśle, produkty
chemiczne stosowane w przemyśle i w nauce, środki poprawiające
kondycję gleby do użytku rolniczego, wapno do użytku w rolnictwie,
wapno rolnicze, 19 wapno, wapno nawozowe, wapno nie do użytku
w rolnictwie, 40 niszczenie odpadów, obróbka [recykling] odpadów,
recykling, recykling chemikaliów, recykling i uzdatnianie odpadów,
recykling rozpuszczalników, recykling rozpuszczalników organicznych, spalanie i niszczenie odpadów, spalanie odpadów, spalanie
śmieci i odpadów, usługi recyklingowe.
(111) 296035
(220) 2016 07 18
(210) 459196
(151) 2016 12 20
(441) 2016 08 29
(732) EKO-WAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedliska, PL.
(540) HYGIENIZAC
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, produkty chemiczne do celów przemysłowych, produkty chemiczne do użytku w diagnostyce [do celów
naukowych], produkty chemiczne stosowane w przemyśle, produkty

Kolor znaku: szary
(531) 01.15.15, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, produkty chemiczne do celów przemysłowych, produkty chemiczne do użytku w diagnostyce [do celów
naukowych], produkty chemiczne stosowane w przemyśle, produkty
chemiczne stosowane w przemyśle i w nauce, środki poprawiające
kondycję gleby do użytku rolniczego, wapno do użytku w rolnictwie,
wapno rolnicze, 19 wapno, wapno nawozowe, wapno nie do użytku
w rolnictwie, 40 niszczenie odpadów, obróbka [recykling] odpadów,
recykling, recykling chemikaliów, recykling i uzdatnianie odpadów,
recykling rozpuszczalników, recykling rozpuszczalników organicznych, spalanie i niszczenie odpadów, spalanie odpadów, spalanie
śmieci i odpadów, usługi recyklingowe.
(111) 296037
(220) 2016 07 18
(151) 2016 12 20
(441) 2016 08 29
(732) MARLEX-DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek, PL.
(540) Marlex
(540)

(210) 459203

Kolor znaku: bordowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 organopreparaty zwierzęce do produkcji leków,
29 mięso i wyroby z mięsa, podroby, 31 pasze dla zwierząt, suszona
karma dla zwierząt z ubocznych artykułów uboju.
(111) 296038
(220) 2016 07 19
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) CHMIELARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KUCHNIA TAJSKO-NEPALSKA CHMIELARNIA
(540)

(210) 459301

Kolor znaku: biały, żółty, czarny
(531) 11.03.01, 11.03.25, 24.03.18, 24.03.19, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo, korzenne piwa, piwo bezalkoholowe, piwo słodowe, mineralizowane piwa, imitacja piwa, piwa smakowe, piwo pszenicz-
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ne, brzeczka piwna, piwo i produkty piwowarskie, piwo pełne jasne,
wino jęczmienne [piwo], czarne piwo [piwo ze słodu palonego], napój
imbirowy, napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, ale o smaku
kawy, piwo jasne typu ale, ale [rodzaj piwa angielskiego], indyjskie piwa
jasne ale (IPA), stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], piwo o smaku
kawy, drinki na bazie piwa, ekstrakty chmielu do produkcji piwa, piwa
o małej zawartości alkoholu, porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa],
napoje bezalkoholowe o smaku piwa, przetworzony chmiel do produkcji piwa, shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], 35 promocja sprzedaży, usługi zarządzania sprzedażą, promocje sprzedaży
w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, marketing handlowy [inny niż
sprzedaż], informacje na temat metod sprzedaży, usługi sprzedaży hurtowej w związku z piwem, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, usługi
w zakresie aranżacji wystaw sklepów detalicznych, zarządzanie przedsiębiorstwami handlu detalicznego dla osób trzecich, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyporami kuchennymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej
za zamówieniem pocztowym związane z artykułami spożywczymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku
z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą
katalogów w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane
z piwem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej w związku
z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane
z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą
globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi,
usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane
z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami alkoholowymi
(z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych
sieci komputerowych związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem
piwa), usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do przyrządzania
żywności, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, usługi sprzedaży
detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z piwem: usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z piwem, dekoracja wystaw sklepowych, zarządzanie biznesowe dla sklepów, usługi w zakresie dekorowania wystaw sklepowych, zawieranie transakcji
handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line, 40 usługi browarnicze, warzenie piwa, 43 restauracje samoobsługowe, usługi restauracyjne, restauracje serwujące delikatesy, usługi restauracji hotelowych,
restauracje dla turystów, usługi mobilnych restauracji, restauracje
z grillem, usługi restauracji fast-food: usługi restauracji szybkiej obsługi, udzielanie informacji dotyczących restauracji, rezerwacja stolików
w restauracjach, informacja o usługach restauracyjnych, dokonywanie
rezerwacji restauracji i posiłków, restauracje oferujące dania na wynos,
bary, snack-bary, bary sałatkowe, bary przekąskowe, wypożyczanie
urządzeń gastronomicznych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi cateringu zewnętrznego,
catering w kafeteriach szybkiej obsługi, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, usługi ogródków piwnych, usługi barów piwnych.

(111) 296039
(220) 2016 07 19
(210) 459303
(151) 2016 12 19
(441) 2016 08 29
(732) CHMIELARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CHMIELARNIA
(510), (511) 32 piwo, korzenne piwa, piwo bezalkoholowe, piwo słodowe, mineralizowane piwa, imitacja piwa, piwa smakowe, piwo pszeniczne, brzeczka piwna, piwo i produkty piwowarskie, piwo pełne jasne,
wino jęczmienne (piwo), czarne piwo (piwo ze słodu palonego), napój
imbirowy, napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, ale o smaku
kawy, piwo jasne typu ale, ale (rodzaj piwa angielskiego), indyjskie piwa
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jasne ale (IPA), stout (rodzaj mocnego, ciemnego piwa), piwo o smaku
kawy, drinki na bazie piwa, ekstrakty chmielu do produkcji piwa, piwa
o małej zawartości alkoholu, porter (rodzaj mocnego, ciemnego piwa),
napoje bezalkoholowe o smaku piwa, przetworzony chmiel do produkcji piwa, shandy (napój składający się z piwa i lemoniady), 35 promocja sprzedaży, usługi zarządzania sprzedażą, promocje sprzedaży
w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, marketing handlowy [inny niż
sprzedaż], informacje na temat metod sprzedaży, usługi sprzedaży hurtowej w związku z piwem, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, usługi
w zakresie aranżacji wystaw sklepów detalicznych, zarządzanie przedsiębiorstwami handlu detalicznego dla osób trzecich, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej
za zamówieniem pocztowym związane z artykułami spożywczymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku
z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą
katalogów w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z piwem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi
(z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z napojami
alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem
piwa), usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa),
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji
napojów alkoholowych, usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem
pocztowym związane z piwem, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z piwem, dekoracja wystaw sklepowych,
zarządzanie biznesowe dla sklepów usługi w zakresie dekorowania wystaw sklepowych, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych,
przez sklepy on-line, 40 usługi browarnicze, warzenie piwa, 43 restauracje samoobsługowe, usługi restauracyjne, restauracje serwujące delikatesy, usługi restauracji hotelowych, restauracje dla turystów, usługi
mobilnych restauracji, restauracje z grillem, usługi restauracji fast-food,
usługi restauracji szybkiej obsługi, udzielanie informacji dotyczących
restauracji, rezerwacja stolików w restauracjach, informacja o usługach
restauracyjnych, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, restauracje oferujące dania na wynos, bary, snack-bary, bary sałatkowe, bary
przekąskowe, wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi
cateringu zewnętrznego, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, usługi ogródków piwnych,
usługi barów piwnych.

(111) 296040
(220) 2016 07 19
(210) 459311
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 29
(732) STANKIEWICZ-OSTASZEWSKA ANNA ANNAS, Gdynia, PL.
(540) Anja Coraletti
(540)

(531)
(510), (511) 14 biżuteria, biżuteria komórkowa, biżuteria ze szkła
sztrasowanego, bransoletki, bransoletki do zegarków, breloczki, breloczki do kluczy ozdobne, broszki, kamienie półszlachetne, kamienie szlachetne, kolczyki, koraliki do robienia biżuterii, naszyjniki, nici
z metali szlachetnych, nici ze srebra, nici ze złota, obrączki, ozdoby-
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-biżuteria, perły, perły z ambroidu, szpilki, zegarki, zwijane etui na biżuterię, 42 moda jako usługi projektantów.

(111) 296041
(220) 2016 07 04
(210) 458556
(151) 2017 03 03
(441) 2016 09 12
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) Bielenda # Insta Perfect Matt & Clear
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonalne, kosmetyki do stylizacji włosów.
(111) 296042
(220) 2016 07 26
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) LUBA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) STYROPMIN STYROPMIN
(540)

(210) 459586

(531) 02.01.15, 02.01.16, 02.01.23, 09.07.01, 09.07.05, 26.04.02,
26.04.14, 27.05.01
(510), (511) 17 materiały uszczelniające, materiały izolacyjne, materiały termoizolacyjne naturalne, materiały termoizolacyjne syntetyczne, materiały termoizolacyjne półprzetworzone, styropian, izolacyjne produkty styropianowe, materiały do dociepleń, materiały
do izolacji wodnych, materiały do izolacji dźwiękowej, 19 materiały
budowlane niemetalowe, 37 usługi budowlane, usługi remontowe
w zakresie nieruchomości.
(111) 296043
(220) 2016 07 28
(210) 459678
(151) 2017 02 27
(441) 2016 10 24
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) CYDR JABŁOŃSKI
(510), (511) 33 napoje alkoholowe i niskoalkoholowe, napoje alkoholowe i niskoalkoholowe o smaku jabłkowym, cydry (napoje alkoholowe i niskoalkoholowe), napoje alkoholowe i niskoalkoholowe na bazie
cydru, napoje alkoholowe i niskoalkoholowe z dodatkiem cydru, cydry
aromatyzowane (napoje alkoholowe i niskoalkoholowe), cydry musujące (napoje alkoholowe i niskoalkoholowe), grzańce na bazie cydru
lub z dodatkiem cydru (napoje alkoholowe i niskoalkoholowe).
(111) 296044
(220) 2016 07 28
(210) 459679
(151) 2017 02 16
(441) 2016 10 10
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) CYDR JABŁOŃSKI JABŁKA JONAGOLD TŁOCZNIA GÓRA
KALWARIA RECEPTURA Z WYSELEKCJONOWANYCH ODMIAN
(540)

Kolor znaku: biały, beżowy, czerwony, pomarańczowy, zielony,
granatowy, czarny
(531) 05.01.05, 05.07.13, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 33 napoje alkoholowe i niskoalkoholowe, napoje alkoholowe i niskoalkoholowe o smaku jabłkowym, cydry (napoje alkoholowe i niskoalkoholowe), napoje alkoholowe i niskoalkoholowe
na bazie cydru, napoje alkoholowe i niskoalkoholowe z dodatkiem
cydru, cydry aromatyzowane (napoje alkoholowe i niskoalkoholowe), cydry musujące (napoje alkoholowe i niskoalkoholowe), grzańce
na bazie cydru lub z dodatkiem cydru (napoje alkoholowe i niskoalkoholowe).

(111) 296045
(220) 2016 07 28
(210) 459680
(151) 2017 02 27
(441) 2016 10 24
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) CYDR JABŁOŃSKI JABŁKA IDARED TŁOCZNIA GÓRA
KALWARIA RECEPTURA Z WYSELEKCJONOWANYCH ODMIAN
(540)

Kolor znaku: biały, beżowy, ciemnopomarańczowy, czarny,
czerwony, granatowy, zielony
(531) 05.01.15, 05.07.13, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe i niskoalkoholowe, napoje alkoholowe i niskoalkoholowe o smaku jabłkowym, cydry (napoje alkoholowe i niskoalkoholowe), napoje alkoholowe i niskoalkoholowe
na bazie cydru, napoje alkoholowe i niskoalkoholowe z dodatkiem
cydru, cydry aromatyzowane (napoje alkoholowe i niskoalkoholowe), cydry musujące (napoje alkoholowe i niskoalkoholowe), grzańce
na bazie cydru lub z dodatkiem cydru (napoje alkoholowe i niskoalkoholowe).
(111) 296046
(220) 2016 07 28
(210) 459681
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) EKO-VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) CYDRONETA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(111) 296047
(220) 2016 07 28
(151) 2017 02 10
(441) 2016 10 24
(732) INEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) RAZEM IN!
(540)

(210) 459694

Kolor znaku: niebieski, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.04, 25.01.05, 25.01.09, 25.01.25
(510), (511) 9 anteny, chipy [układy scalone], druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, urządzenia do transmisji
dźwięku, interfejsy komputerowe [informatyka], kable optyczne [światłowody], karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, oprogramowanie komputerowe, nagrane, optyczne włókna przewodzące
promienie świetlne [światłowody], pamięci komputerowe, programy
gier komputerowych, programy komputerowe [software ładowalny],
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programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], sprzęt
radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, urządzenia do zdalnego
sterowania, 16 wydawnictwa na nośnikach papierowych, 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji
konsumenckiej], pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych, systematyzacja
danych abonentów w komputerowych bazach danych, komputerowe
zarządzanie plikami, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi reklamowe za pośrednictwem
urządzeń telekomunikacyjnych i Internetu, 37 instalowanie i naprawa telefonów i urządzeń elektrycznych, usługi w zakresie naprawy,
konserwacji i przeglądu urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych, 38 informacja o telekomunikacji, łączność poprzez sieć
światłowodów, łączność telefoniczna, łączność za pomocą telefonii
komórkowej, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie przesyłania informacji,
obrazu, dźwięku i danych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych, usługi doradcze dotyczące telekomunikacji,
41 usługi w zakresie rozrywki za pośrednictwem Internetu i urządzeń
telekomunikacyjnych, usługi w zakresie produkcji filmów, nauczanie
dotyczące języków obcych i szkolnictwa ogólnego oraz zawodowego, organizowanie widowisk kulturalnych, sportowych, konkursów,
balów i zabaw, 42 analizy systemów komputerowych, elektroniczna
konwersja danych lub programów, projektowanie oprogramowania
komputerowego, usługi projektowe dotyczące telekomunikacji, informatyki i Internetu, usługi doradcze dotyczące informatyki i Internetu,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie systemów komputerowych,.

(111) 296048
(220) 2016 07 28
(151) 2017 02 10
(441) 2016 10 24
(732) INEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) inea
(540)

(210) 459700

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.11.06, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.04, 26.11.02
(510), (511) 9 anteny, chipy [układy scalone], druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, urządzenia do transmisji
dźwięku, interfejsy komputerowe [informatyka], kable optyczne [światłowody], karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, oprogramowanie komputerowe, nagrane, optyczne włókna przewodzące
promienie świetlne [światłowody], pamięci komputerowe, programy
gier komputerowych, programy komputerowe [software ładowalny],
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], sprzęt
radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, urządzenia do zdalnego
sterowania, 16 wydawnictwa na nośnikach papierowych, 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji
konsumenckiej], pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych, systematyzacja
danych abonentów w komputerowych bazach danych, komputerowe
zarządzanie plikami, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi reklamowe za pośrednictwem
urządzeń telekomunikacyjnych i Internetu, 37 instalowanie i naprawa telefonów i urządzeń elektrycznych, usługi w zakresie naprawy,
konserwacji i przeglądu urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych, 38 informacja o telekomunikacji, łączność poprzez sieć
światłowodów, łączność telefoniczna, łączność za pomocą telefonii
komórkowej, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie przesyłania informacji,
obrazu, dźwięku i danych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych, usługi doradcze dotyczące telekomunikacji,
41 usługi w zakresie rozrywki za pośrednictwem Internetu i urządzeń
telekomunikacyjnych, usługi w zakresie produkcji filmów, nauczanie
dotyczące języków obcych i szkolnictwa ogólnego oraz zawodowego, organizowanie widowisk kulturalnych, sportowych, konkursów,
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balów i zabaw, 42 analizy systemów komputerowych, elektroniczna
konwersja danych lub programów, projektowanie oprogramowania
komputerowego, usługi projektowe dotyczące telekomunikacji, informatyki i Internetu,usługi doradcze dotyczące informatyki i Internetu,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie systemów komputerowych, .

(111) 296049
(220) 2016 07 28
(210) 459711
(151) 2017 02 13
(441) 2016 10 24
(732) INEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) BIZNES JEST IN
(510), (511) 9 anteny, chipy [układy scalone], druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, urządzenia do transmisji dźwięku, interfejsy komputerowe [informatyka], kable optyczne
[światłowody], karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, oprogramowanie komputerowe nagrane, optyczne włókna przewodzące
promienie świetlne [światłowody], pamięci komputerowe, programy
gier komputerowych, programy komputerowe [software ładowalny],
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe
nagrane, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, urządzenia do zdalnego sterowania, 16 wydawnictwa na nośnikach papierowych, 35 handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych w celu
świadczenia usług telekomunikacyjnych), komputerowe bazy danych
(systematyzacja danych abonentów), komputerowe zarządzanie plikami, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi reklamowe za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych i Internetu, 37 instalowanie i naprawa telefonów i urządzeń
elektrycznych, usługi w zakresie naprawy, konserwacji i przeglądu
urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych, 38 informacja o telekomunikacji, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność telefoniczna, łączność za pomocą telefonii komórkowej, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi
w zakresie przesyłania informacji, obrazu, dźwięku i danych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych, usługi doradcze
dotyczące telekomunikacji, 41 usługi w zakresie rozrywki za pośrednictwem Internetu i urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie
produkcji filmów, nauczanie dotyczące języków obcych i szkolnictwa
ogólnego oraz zawodowego, organizowanie widowisk kulturalnych,
sportowych, konkursów, balów i zabaw, 42 analizy systemów komputerowych, elektroniczna konwersja danych lub programów, projektowanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze i projektowe dotyczące informatyki i Internetu, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, projektowanie systemów komputerowych, usługi projektowe dotyczące telekomunikacji.
(111) 296050
(220) 2016 07 27
(210) 459625
(151) 2017 01 16
(441) 2016 09 26
(732) FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) PSZCZÓŁKA
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki, wyroby czekoladowe, czekoladki, praliny, batony, żelki, żelki z nadzieniem, gumy
do żucia, galaretki, galaretki nadziewane, wyroby piekarnicze, wafle,
ciastka.
(111) 296051
(220) 2016 07 28
(151) 2017 02 13
(441) 2016 10 24
(732) INEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) TV
(540)

(210) 459715

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.04.02, 26.04.18, 16.01.05, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.04
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(510), (511) 9 anteny, chipy [układy scalone], druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, urządzenia do transmisji dźwięku, interfejsy komputerowe [informatyka], kable optyczne
[światłowody], karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, oprogramowanie komputerowe nagrane, optyczne włókna przewodzące
promienie świetlne [światłowody], pamięci komputerowe, programy
gier komputerowych, programy komputerowe [software ładowalny],
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe
nagrane, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, urządzenia do zdalnego
sterowania, 16 wydawnictwa na nośnikach papierowych, 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji
konsumenckiej], komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych
w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych), komputerowe bazy
danych (systematyzacja danych abonentów), komputerowe zarządzanie plikami, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pośrednictwo w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych, usługi reklamowe za pośrednictwem
urządzeń telekomunikacyjnych i Internetu, 37 instalowanie i naprawa telefonów i urządzeń elektrycznych, usługi w zakresie naprawy,
konserwacji i przeglądu urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych, 38 informacja o telekomunikacji, łączność poprzez sieć
światłowodów, łączność telefoniczna, łączność za pomocą telefonii
komórkowej, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie przesyłania informacji,
obrazu, dźwięku i danych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych, usługi doradcze dotyczące telekomunikacji,
41 usługi w zakresie rozrywki za pośrednictwem Internetu i urządzeń
telekomunikacyjnych, usługi w zakresie produkcji filmów, nauczanie
dotyczące języków obcych i szkolnictwa ogólnego oraz zawodowego, organizowanie widowisk kulturalnych, sportowych, konkursów,
balów i zabaw, 42 analizy systemów komputerowych, elektroniczna
konwersja danych lub programów, projektowanie oprogramowania
komputerowego, usługi doradcze i projektowe dotyczące informatyki i Internetu, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, projektowanie systemów komputerowych, usługi projektowe dotyczące telekomunikacji.

(111) 296052
(220) 2016 07 28
(210) 459716
(151) 2017 02 13
(441) 2016 10 24
(732) INEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) RAZEM IN
(510), (511) 9 anteny, chipy [układy scalone], druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, urządzenia do transmisji dźwięku, interfejsy komputerowe [informatyka], kable optyczne
[światłowody], karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, oprogramowanie komputerowe nagrane, optyczne włókna przewodzące
promienie świetlne [światłowody], pamięci komputerowe, programy
gier komputerowych, programy komputerowe [software ładowalny],
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe
nagrane, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, urządzenia do zdalnego
sterowania, 16 wydawnictwa na nośnikach papierowych, 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji
konsumenckiej], komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych
w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych), komputerowe bazy
danych (systematyzacja danych abonentów), komputerowe zarządzanie plikami, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pośrednictwo w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych, usługi reklamowe za pośrednictwem
urządzeń telekomunikacyjnych i Internetu, 37 instalowanie i naprawa telefonów i urządzeń elektrycznych, usługi w zakresie naprawy,
konserwacji i przeglądu urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych, 38 informacja o telekomunikacji, łączność poprzez sieć
światłowodów, łączność telefoniczna, łączność za pomocą telefonii
komórkowej, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie przesyłania informacji,
obrazu, dźwięku i danych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych, usługi doradcze dotyczące telekomunikacji,
41 usługi w zakresie rozrywki za pośrednictwem Internetu i urządzeń
telekomunikacyjnych, usługi w zakresie produkcji filmów, nauczanie
dotyczące języków obcych i szkolnictwa ogólnego oraz zawodowego, organizowanie widowisk kulturalnych, sportowych, konkursów,
balów i zabaw, 42 analizy systemów komputerowych, elektroniczna
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konwersja danych lub programów, projektowanie oprogramowania
komputerowego, usługi doradcze i projektowe dotyczące informatyki i Internetu, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, projektowanie systemów komputerowych, usługi projektowe dotyczące telekomunikacji.

(111) 296053
(220) 2016 07 28
(210) 459717
(151) 2017 02 10
(441) 2016 10 24
(732) INEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) BĄDŹ IN
(510), (511) 9 anteny, chipy [układy scalone], druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, urządzenia do transmisji dźwięku, interfejsy komputerowe [informatyka], kable optyczne
[światłowody], karty z układem scalonym lub mikroprocesorem,
oprogramowanie komputerowe, nagrane, optyczne włókna przewodzące promienie świetlne [światłowody], pamięci komputerowe,
programy gier komputerowych, programy komputerowe [software
ładowalny], programy komputerowe nagrane, programy sterujące
komputerowe, nagrane, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, urządzenia
do zdalnego sterowania, 16 wydawnictwa na nośnikach papierowych, 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
[punkty informacji konsumenckiej], pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych, systematyzacja danych abonentów w komputerowych bazach
danych, komputerowe zarządzanie plikami, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pośrednictwo
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi reklamowe za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych i Internetu,
37 instalowanie i naprawa telefonów i urządzeń elektrycznych, usługi w zakresie naprawy, konserwacji i przeglądu urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych, 38 informacja o telekomunikacji,
łączność poprzez sieć światłowodów, łączność telefoniczna, łączność za pomocą telefonii komórkowej, połączenie ze światową siecią
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie
przesyłania informacji, obrazu, dźwięku i danych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych, usługi doradcze dotyczące telekomunikacji, 41 usługi w zakresie rozrywki za pośrednictwem Internetu i urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie
produkcji filmów, nauczanie dotyczące języków obcych i szkolnictwa
ogólnego oraz zawodowego, organizowanie widowisk kulturalnych,
sportowych, konkursów, balów i zabaw, 42 analizy systemów komputerowych, elektroniczna konwersja danych lub programów, projektowanie oprogramowania komputerowego, usługi projektowe
dotyczące telekomunikacji, informatyki i Internetu, usługi doradcze
dotyczące informatyki i Internetu, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, projektowanie systemów komputerowych .
(111) 296054
(220) 2016 07 28
(151) 2017 02 10
(441) 2016 10 24
(732) INEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) BIZNES JEST IN!
(540)

(210) 459719

Kolor znaku: granatowy
(531) 27.05.01, 25.01.05, 25.01.09, 29.01.04
(510), (511) 9 anteny, chipy [układy scalone], druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, urządzenia do transmisji dźwięku, interfejsy komputerowe [informatyka], kable optyczne
[światłowody], karty z układem scalonym lub mikroprocesorem,
oprogramowanie komputerowe, nagrane, optyczne włókna przewodzące promienie świetlne [światłowody], pamięci komputerowe,
programy gier komputerowych, programy komputerowe [software
ładowalny], programy komputerowe nagrane, programy sterujące
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komputerowe, nagrane, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, urządzenia
do zdalnego sterowania, 16 wydawnictwa na nośnikach papierowych, 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
[punkty informacji konsumenckiej], pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych, systematyzacja danych abonentów w komputerowych bazach
danych, komputerowe zarządzanie plikami, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pośrednictwo
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi reklamowe za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych i Internetu,
37 instalowanie i naprawa telefonów i urządzeń elektrycznych, usługi w zakresie naprawy, konserwacji i przeglądu urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych, 38 informacja o telekomunikacji,
łączność poprzez sieć światłowodów, łączność telefoniczna, łączność za pomocą telefonii komórkowej, połączenie ze światową siecią
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie
przesyłania informacji, obrazu, dźwięku i danych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych, usługi doradcze dotyczące telekomunikacji, 41 usługi w zakresie rozrywki za pośrednictwem Internetu i urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie
produkcji filmów, nauczanie dotyczące języków obcych i szkolnictwa
ogólnego oraz zawodowego, organizowanie widowisk kulturalnych,
sportowych, konkursów, balów i zabaw, 42 analizy systemów komputerowych, elektroniczna konwersja danych lub programów, projektowanie oprogramowania komputerowego, usługi projektowe
dotyczące telekomunikacji, informatyki i Internetu, usługi doradcze
dotyczące informatyki i Internetu, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, projektowanie systemów komputerowych .

(111) 296055
(220) 2016 07 28
(151) 2017 02 13
(441) 2016 10 24
(732) INEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) BĄDŹ IN
(540)

(210) 459722

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 anteny, chipy [układy scalone], druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, urządzenia do transmisji dźwięku, interfejsy komputerowe [informatyka], kable optyczne
[światłowody], karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, oprogramowanie komputerowe nagrane, optyczne włókna przewodzące
promienie świetlne [światłowody], pamięci komputerowe, programy
gier komputerowych, programy komputerowe [software ładowalny],
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe
nagrane, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, urządzenia do zdalnego
sterowania, 16 wydawnictwa na nośnikach papierowych, 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji
konsumenckiej], komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych
w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych), komputerowe bazy
danych (systematyzacja danych abonentów), komputerowe zarządzanie plikami, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pośrednictwo w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych, usługi reklamowe za pośrednictwem
urządzeń telekomunikacyjnych i Internetu, 37 instalowanie i naprawa telefonów i urządzeń elektrycznych, usługi w zakresie naprawy,
konserwacji i przeglądu urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych, 38 informacja o telekomunikacji, łączność poprzez sieć
światłowodów, łączność telefoniczna, łączność za pomocą telefonii
komórkowej, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie przesyłania informacji,
obrazu, dźwięku i danych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych, usługi doradcze dotyczące telekomunikacji,
41 usługi w zakresie rozrywki za pośrednictwem Internetu i urządzeń
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telekomunikacyjnych, usługi w zakresie produkcji filmów, nauczanie
dotyczące języków obcych i szkolnictwa ogólnego oraz zawodowego, organizowanie widowisk kulturalnych, sportowych, konkursów,
balów i zabaw, 42 analizy systemów komputerowych, elektroniczna
konwersja danych lub programów, projektowanie oprogramowania
komputerowego, usługi doradcze i projektowe dotyczące informatyki i Internetu, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, projektowanie systemów komputerowych, usługi projektowe dotyczące telekomunikacji.

(111) 296056
(220) 2016 07 28
(210) 459723
(151) 2017 02 22
(441) 2016 11 07
(732) MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) ONE BY ONE
(510), (511) 10 rękawice do celów: medycznych, weterynaryjnych,
stomatologicznych, kosmetologicznych, rehabilitacyjnych, higienicznych, rękawice jałowe chirurgiczne, rękawice do użytku podczas operacji, rękawice do użytku w szpitalach, rękawiczki ochronne
do celów medycznych, rękawice do stosowania przez pracowników
medycznych, rękawice laboratoryjne, rękawice diagnostyczne jałowe i niejałowe, jednorazowe rękawice ochronne do celów medycznych, rękawice do masażu, rękawice do zastosowania w studiach
tatuaży, podczas wykonywania tatuaży oraz usługach fryzjerskich,
rękawice do pielęgnacji zdrowia i urody, odzież ochronna do celów
medycznych, diagnostyczne osłony na palce, maski ochronne do celów medycznych, maski chirurgiczne, czepki chirurgiczne, fartuchy
chirurgiczne, ubrania operacyjne, ubrania chirurgiczne, ochraniacze
na obuwie (na sale operacyjne, do szpitali, przychodni), obłożenia
pola operacyjnego, chirurgiczne prześcieradła, pościel do celów medycznych, bandaże, bandaże elastyczne medyczne, serwety chirurgiczne, indywidualne zestawy z medycznymi materiałami jednorazowymi (custom pack, zestawy cpt), ortopedyczne opatrunki uciskowe,
wyściółki do ortopedycznych opatrunków gipsowych, opatrunki
na oczy do użytku chirurgicznego, opaski gipsowe, bandaże elastyczne (bandaże), elastyczne opaski ściągające na kostki, nadgarstki, łokcie lub kolana, opaski elastyczne do unieruchamiania stawów,
opaski elastyczne do unieruchamiania kończyn, opaski dla osób cierpiących na łokieć tenisisty, kompresy termoelektryczne, termoelektryczne kompresy do użytku medycznego, skarpety, rajstopy, podkolanówki kompresyjne, chemicznie aktywowane kompresy do celów
medycznych, wyściółki do ortopedycznych opatrunków gipsowych,
opatrunki na oczy do użytku chirurgicznego, osłony do przyrządów
medycznych, osłony na aparaturę, osłony na kable, osłony na kamery
urządzeń medycznych, cpt-zindywidualizowane zestawy operacyjne, osłony protetyczne na kończyny, ramy do osłon do znieczulenia
ogólnego, osłony na twarz do użytku chirurgicznego, medycznego,
dentystycznego lub weterynaryjnego, osłony na oczy do użytku chirurgicznego, medycznego, dentystycznego lub weterynaryjnego,
osłonki na sutki do użytku osobistego, osłony na twarz do użytku
przez personel medyczny, osłony protetyczne na kończyny, osłony
na kończyny, podkłady celulozowe i celulozowo-foliowe pod pacjenta, koszule pacjenta, spodenki do kolonoskopii, spódniczki ginekologiczne, komplety pościeli jednorazowej do celów medycznych,
kieszenie foliowe na narzędzia i materiał opatrunkowy, folia chirurgiczna, zestawy do porodu dla ojca, ręczniki celulozowe i wiskozowe
do celów medycznych, podkładki i poduszki przeciwodleżynowe,
taśmy samoprzylepne do celów medycznych, rolki stomatologiczne,
podkładki stomatologiczne, filtry do krwi, filtry do żył, filtry przeciwzatorowe, membrany do filtrowania [medyczne], filtry świetlne
do użytku medycznego, filtry z zasilaniem do użytku medycznego,
maski chirurgiczne z wysokim współczynnikiem filtracji, aplikatory,
dozowniki, podajniki i dyspensery preparatów i produktów antyseptycznych, dezynfekujących, higienicznych i medycznych, urządzenia
i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały
do zszywania stosowane w chirurgii, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, prezerwatywy, 16 papier, karton, pudełka kartonowe lub papierowe, opakowania papierowe lub kartonowe, opakowania foliowe i z tworzyw sztucznych, opakowania papierowo-foliowe,
druki, książki, publikacje, materiały szkoleniowe i instruktażowe, reklamowe i informacyjne, materiały piśmienne, opakowania papierowo-foliowe do rękawic chirurgicznych, ręczniki papierowe, chusteczki i serwetki papierowe, ręczniki celulozowe i wiskozowe, chusteczki
higieniczne, taśmy samoprzylepne do celów biurowych, druki, ma-
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teriały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do opakowań, artykuły
piśmienne, artykuły papiernicze, materiały filtracyjne z papieru, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, dzieła sztuki
oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, jednorazowe produkty papierowe, kleje do materiałów papierniczych lub
do użytku domowego, materiały drukowane, 21 rękawice do użytku
domowego, rękawice do prac domowych i ogrodniczych, rękawice
ogrodnicze, rękawice kuchenne, rękawice do użytku domowego,
rękawice do piekarnika, rękawice do piecyków, rękawice do grilla,
rękawice do peelingu, rękawice do polerowania, rękawice do ścierania kurzu, rękawice do czyszczenia, rękawice ochronne jednorazowe
i wielorazowe do użytku domowego, prac domowych i ogrodniczych do zastosowania jako środek ochrony indywidualnej, rękawice
do kontaktu z żywnością, dozowniki, dyspensery, podajniki-mydła,
papieru, chusteczek, artykułów higienicznych, serwetek, środków
czystości, pudełka na serwetki papierowe z dozownikiem, osobiste
dozowniki do tabletek lub pigułek, do użytku domowego, pojemniki
do użytku domowego, sprzęt artykuły do sprzątania i czyszczenia,
przybory oraz pojemniki kuchenne gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, wyroby szklane, porcelanowe ceramiczne, przybory
kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, szczotki artykuły szczotkarskie, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane
z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej
klasie, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki.

(111) 296057
(220) 2016 07 28
(210) 459724
(151) 2017 02 22
(441) 2016 11 07
(732) MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) IDEALL
(510), (511) 10 rękawice do celów: medycznych, weterynaryjnych,
stomatologicznych, kosmetologicznych, rehabilitacyjnych, higienicznych, rękawice jałowe chirurgiczne, rękawice do użytku podczas operacji, rękawice do użytku w szpitalach, rękawiczki ochronne
do celów medycznych, rękawice do stosowania przez pracowników
medycznych, rękawice laboratoryjne, rękawice diagnostyczne jałowe i niejałowe, jednorazowe rękawice ochronne do celów medycznych, rękawice do masażu, rękawice do zastosowania w studiach
tatuaży, podczas wykonywania tatuaży oraz usługach fryzjerskich,
rękawice do pielęgnacji zdrowia i urody, odzież ochronna do celów
medycznych, diagnostyczne osłony na palce, maski ochronne do celów medycznych, maski chirurgiczne, czepki chirurgiczne, fartuchy
chirurgiczne, ubrania operacyjne, ubrania chirurgiczne, ochraniacze
na obuwie (na sale operacyjne, do szpitali, przychodni), obłożenia
pola operacyjnego, chirurgiczne prześcieradła, pościel do celów medycznych, bandaże, bandaże elastyczne medyczne, serwety chirurgiczne, indywidualne zestawy z medycznymi materiałami jednorazowymi (custom pack, zestawy cpt), ortopedyczne opatrunki uciskowe,
wyściółki do ortopedycznych opatrunków gipsowych, opatrunki
na oczy do użytku chirurgicznego, opaski gipsowe, bandaże elastyczne (bandaże), elastyczne opaski ściągające na kostki, nadgarstki, łokcie lub kolana, opaski elastyczne do unieruchamiania stawów,
opaski elastyczne do unieruchamiania kończyn, opaski dla osób cierpiących na łokieć tenisisty, kompresy termoelektryczne, termoelektryczne kompresy do użytku medycznego, skarpety, rajstopy, podkolanówki kompresyjne, chemicznie aktywowane kompresy do celów
medycznych, wyściółki do ortopedycznych opatrunków gipsowych,
opatrunki na oczy do użytku chirurgicznego, osłony do przyrządów
medycznych, osłony na aparaturę, osłony na kable, osłony na kamery
urządzeń medycznych, cpt-zindywidualizowane zestawy operacyjne, osłony protetyczne na kończyny, ramy do osłon do znieczulenia
ogólnego, osłony na twarz do użytku chirurgicznego, medycznego,
dentystycznego lub weterynaryjnego, osłony na oczy do użytku chirurgicznego, medycznego, dentystycznego lub weterynaryjnego,
osłonki na sutki do użytku osobistego, osłony na twarz do użytku
przez personel medyczny, osłony protetyczne na kończyny, osłony
na kończyny, podkłady celulozowe i celulozowo-foliowe pod pacjenta, koszule pacjenta, spodenki do kolonoskopii, spódniczki ginekologiczne, komplety pościeli jednorazowej do celów medycznych,
kieszenie foliowe na narzędzia i materiał opatrunkowy, folia chirurgiczna, zestawy do porodu dla ojca, ręczniki celulozowe i wiskozowe
do celów medycznych, podkładki i poduszki przeciwodleżynowe,
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taśmy samoprzylepne do celów medycznych, rolki stomatologiczne,
podkładki stomatologiczne, filtry do krwi, filtry do żył, filtry przeciwzatorowe, membrany do filtrowania [medyczne], filtry świetlne
do użytku medycznego, filtry z zasilaniem do użytku medycznego,
maski chirurgiczne z wysokim współczynnikiem filtracji, aplikatory,
dozowniki, podajniki i dyspensery preparatów i produktów antyseptycznych, dezynfekujących, higienicznych i medycznych, urządzenia
i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały
do zszywania stosowane w chirurgii, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, prezerwatywy, 16 papier, karton, pudełka kartonowe lub papierowe, opakowania papierowe lub kartonowe, opakowania foliowe i z tworzyw sztucznych, opakowania papierowo-foliowe,
druki, książki, publikacje, materiały szkoleniowe i instruktażowe, reklamowe i informacyjne, materiały piśmienne, opakowania papierowo-foliowe do rękawic chirurgicznych, ręczniki papierowe, chusteczki i serwetki papierowe, ręczniki celulozowe i wiskozowe, chusteczki
higieniczne, taśmy samoprzylepne do celów biurowych, druki, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do opakowań, artykuły
piśmienne, artykuły papiernicze, materiały filtracyjne z papieru, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, dzieła sztuki
oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, jednorazowe produkty papierowe, kleje do materiałów papierniczych lub
do użytku domowego, materiały drukowane, 21 rękawice do użytku
domowego, rękawice do prac domowych i ogrodniczych, rękawice
ogrodnicze, rękawice kuchenne, rękawice do użytku domowego,
rękawice do piekarnika, rękawice do piecyków, rękawice do grilla,
rękawice do peelingu, rękawice do polerowania, rękawice do ścierania kurzu, rękawice do czyszczenia, rękawice ochronne jednorazowe
i wielorazowe do użytku domowego, prac domowych i ogrodniczych do zastosowania jako środek ochrony indywidualnej, rękawice
do kontaktu z żywnością, dozowniki, dyspensery, podajniki-mydła,
papieru, chusteczek, artykułów higienicznych, serwetek, środków
czystości, pudełka na serwetki papierowe z dozownikiem, osobiste
dozowniki do tabletek lub pigułek, do użytku domowego, pojemniki
do użytku domowego, sprzęt artykuły do sprzątania i czyszczenia,
przybory oraz pojemniki kuchenne gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, wyroby szklane, porcelanowe ceramiczne, przybory
kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, szczotki artykuły szczotkarskie, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane
z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej
klasie, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki.

(111) 296058
(220) 2016 07 28
(151) 2017 02 13
(441) 2016 10 24
(732) INEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) TV
(540)

(210) 459725

Kolor znaku: niebieski
(531) 16.01.04, 16.01.05, 16.01.11, 16.01.25, 26.04.02, 26.04.04,
26.04.09, 26.04.18, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.22, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 anteny, chipy [układy scalone], druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, urządzenia do transmisji dźwięku, interfejsy komputerowe [informatyka], kable optyczne
[światłowody], karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, oprogramowanie komputerowe nagrane, optyczne włókna przewodzące
promienie świetlne [światłowody], pamięci komputerowe, programy
gier komputerowych, programy komputerowe [software ładowalny],
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe
nagrane, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, urządzenia do zdalnego
sterowania, 16 wydawnictwa na nośnikach papierowych, 35 handlo-
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we informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji
konsumenckiej], komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych
w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych), komputerowe bazy
danych (systematyzacja danych abonentów), komputerowe zarządzanie plikami, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pośrednictwo w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych, usługi reklamowe za pośrednictwem
urządzeń telekomunikacyjnych i Internetu, 37 instalowanie i naprawa telefonów i urządzeń elektrycznych, usługi w zakresie naprawy,
konserwacji i przeglądu urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych, 38 informacja o telekomunikacji, łączność poprzez sieć
światłowodów, łączność telefoniczna, łączność za pomocą telefonii
komórkowej, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie przesyłania informacji,
obrazu, dźwięku i danych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych, usługi doradcze dotyczące telekomunikacji,
41 usługi w zakresie rozrywki za pośrednictwem Internetu i urządzeń
telekomunikacyjnych, usługi w zakresie produkcji filmów, nauczanie
dotyczące języków obcych i szkolnictwa ogólnego oraz zawodowego, organizowanie widowisk kulturalnych, sportowych, konkursów,
balów i zabaw, 42 analizy systemów komputerowych, elektroniczna
konwersja danych lub programów, projektowanie oprogramowania
komputerowego, usługi doradcze i projektowe dotyczące informatyki i Internetu, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, projektowanie systemów komputerowych, usługi projektowe dotyczące telekomunikacji .

(111) 296059
(220) 2016 07 28
(210) 459726
(151) 2017 02 22
(441) 2016 11 07
(732) Plakentia Holdings Limited, Nikozja, CY.
(540) VINYLEX
(510), (511) 10 rękawice do celów: medycznych, weterynaryjnych,
stomatologicznych, kosmetologicznych, rehabilitacyjnych, higienicznych, rękawice jałowe chirurgiczne, rękawice do użytku podczas operacji, rękawice do użytku w szpitalach, rękawiczki ochronne
do celów medycznych, rękawice do stosowania przez pracowników
medycznych, rękawice laboratoryjne, rękawice diagnostyczne jałowe i niejałowe, jednorazowe rękawice ochronne do celów medycznych, rękawice do masażu, rękawice do zastosowania w studiach
tatuaży, podczas wykonywania tatuaży oraz usługach fryzjerskich,
rękawice do pielęgnacji zdrowia i urody, odzież ochronna do celów
medycznych, diagnostyczne osłony na palce, maski ochronne do celów medycznych, maski chirurgiczne, czepki chirurgiczne, fartuchy
chirurgiczne, ubrania operacyjne, ubrania chirurgiczne, ochraniacze
na obuwie (na sale operacyjne, do szpitali, przychodni), obłożenia
pola operacyjnego, chirurgiczne prześcieradła, pościel do celów medycznych, bandaże, bandaże elastyczne medyczne, serwety chirurgiczne, indywidualne zestawy z medycznymi materiałami jednorazowymi (custom pack, zestawy cpt), ortopedyczne opatrunki uciskowe,
wyściółki do ortopedycznych opatrunków gipsowych, opatrunki
na oczy do użytku chirurgicznego, opaski gipsowe, bandaże elastyczne (bandaże), elastyczne opaski ściągające na kostki, nadgarstki, łokcie lub kolana, opaski elastyczne do unieruchamiania stawów,
opaski elastyczne do unieruchamiania kończyn, opaski dla osób cierpiących na łokieć tenisisty, kompresy termoelektryczne, termoelektryczne kompresy do użytku medycznego, skarpety, rajstopy, podkolanówki kompresyjne, chemicznie aktywowane kompresy do celów
medycznych, wyściółki do ortopedycznych opatrunków gipsowych,
opatrunki na oczy do użytku chirurgicznego, osłony do przyrządów
medycznych, osłony na aparaturę, osłony na kable, osłony na kamery
urządzeń medycznych, cpt-zindywidualizowane zestawy operacyjne, osłony protetyczne na kończyny, ramy do osłon do znieczulenia
ogólnego, osłony na twarz do użytku chirurgicznego, medycznego,
dentystycznego lub weterynaryjnego, osłony na oczy do użytku chirurgicznego, medycznego, dentystycznego lub weterynaryjnego,
osłonki na sutki do użytku osobistego, osłony na twarz do użytku
przez personel medyczny, osłony protetyczne na kończyny, osłony
na kończyny, podkłady celulozowe i celulozowo-foliowe pod pacjenta, koszule pacjenta, spodenki do kolonoskopii, spódniczki ginekologiczne, komplety pościeli jednorazowej do celów medycznych,
kieszenie foliowe na narzędzia i materiał opatrunkowy, folia chirurgiczna, zestawy do porodu dla ojca, ręczniki celulozowe i wiskozowe
do celów medycznych, podkładki i poduszki przeciwodleżynowe,
taśmy samoprzylepne do celów medycznych, rolki stomatologiczne,

Nr 9/2017

podkładki stomatologiczne, filtry do krwi, filtry do żył, filtry przeciwzatorowe, membrany do filtrowania [medyczne], filtry świetlne
do użytku medycznego, filtry z zasilaniem do użytku medycznego,
maski chirurgiczne z wysokim współczynnikiem filtracji, aplikatory,
dozowniki, podajniki i dyspensery preparatów i produktów antyseptycznych, dezynfekujących, higienicznych i medycznych, urządzenia
i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały
do zszywania stosowane w chirurgii, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, prezerwatywy, 16 papier, karton, pudełka kartonowe lub papierowe, opakowania papierowe lub kartonowe, opakowania foliowe i z tworzyw sztucznych, opakowania papierowo-foliowe,
druki, książki, publikacje, materiały szkoleniowe i instruktażowe, reklamowe i informacyjne, materiały piśmienne, opakowania papierowo-foliowe do rękawic chirurgicznych, ręczniki papierowe, chusteczki i serwetki papierowe, ręczniki celulozowe i wiskozowe, chusteczki
higieniczne, taśmy samoprzylepne do celów biurowych, druki, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do opakowań, artykuły
piśmienne, artykuły papiernicze, materiały filtracyjne z papieru, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, dzieła sztuki
oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, jednorazowe produkty papierowe, kleje do materiałów papierniczych lub
do użytku domowego, materiały drukowane, 21 rękawice do użytku
domowego, rękawice do prac domowych i ogrodniczych, rękawice
ogrodnicze, rękawice kuchenne, rękawice do użytku domowego,
rękawice do piekarnika, rękawice do piecyków, rękawice do grilla,
rękawice do peelingu, rękawice do polerowania, rękawice do ścierania kurzu, rękawice do czyszczenia, rękawice ochronne jednorazowe
i wielorazowe do użytku domowego, prac domowych i ogrodniczych do zastosowania jako środek ochrony indywidualnej, rękawice
do kontaktu z żywnością, dozowniki, dyspensery, podajniki-mydła,
papieru, chusteczek, artykułów higienicznych, serwetek, środków
czystości, pudełka na serwetki papierowe z dozownikiem, osobiste
dozowniki do tabletek lub pigułek, do użytku domowego, pojemniki
do użytku domowego, sprzęt artykuły do sprzątania i czyszczenia,
przybory oraz pojemniki kuchenne gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, wyroby szklane, porcelanowe ceramiczne, przybory
kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, szczotki artykuły szczotkarskie, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane
z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej
klasie, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki.

(111) 296060
(220) 2016 07 28
(210) 459728
(151) 2017 02 22
(441) 2016 11 07
(732) Plakentia Holdings Limited, Nikozja, CY.
(540) COMFORT
(510), (511) 10 rękawice do celów: medycznych, weterynaryjnych,
stomatologicznych, kosmetologicznych, rehabilitacyjnych, higienicznych, rękawice jałowe chirurgiczne, rękawice do użytku podczas operacji, rękawice do użytku w szpitalach, rękawiczki ochronne
do celów medycznych, rękawice do stosowania przez pracowników
medycznych, rękawice laboratoryjne, rękawice diagnostyczne jałowe i niejałowe, jednorazowe rękawice ochronne do celów medycznych, rękawice do masażu, rękawice do zastosowania w studiach
tatuaży, podczas wykonywania tatuaży oraz usługach fryzjerskich,
rękawice do pielęgnacji zdrowia i urody, odzież ochronna do celów
medycznych, diagnostyczne osłony na palce, maski ochronne do celów medycznych, maski chirurgiczne, czepki chirurgiczne, fartuchy
chirurgiczne, ubrania operacyjne, ubrania chirurgiczne, ochraniacze
na obuwie (na sale operacyjne, do szpitali, przychodni), obłożenia
pola operacyjnego, chirurgiczne prześcieradła, pościel do celów medycznych, bandaże, bandaże elastyczne medyczne, serwety chirurgiczne, indywidualne zestawy z medycznymi materiałami jednorazowymi (custom pack, zestawy cpt), ortopedyczne opatrunki uciskowe,
wyściółki do ortopedycznych opatrunków gipsowych, opatrunki
na oczy do użytku chirurgicznego, opaski gipsowe, bandaże elastyczne (bandaże), elastyczne opaski ściągające na kostki, nadgarstki, łokcie lub kolana, opaski elastyczne do unieruchamiania stawów,
opaski elastyczne do unieruchamiania kończyn, opaski dla osób cierpiących na łokieć tenisisty, kompresy termoelektryczne, termoelektryczne kompresy do użytku medycznego, skarpety, rajstopy, podko-
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lanówki kompresyjne, chemicznie aktywowane kompresy do celów
medycznych, wyściółki do ortopedycznych opatrunków gipsowych,
opatrunki na oczy do użytku chirurgicznego, osłony do przyrządów
medycznych, osłony na aparaturę, osłony na kable, osłony na kamery
urządzeń medycznych, cpt-zindywidualizowane zestawy operacyjne, osłony protetyczne na kończyny, ramy do osłon do znieczulenia
ogólnego, osłony na twarz do użytku chirurgicznego, medycznego,
dentystycznego lub weterynaryjnego, osłony na oczy do użytku chirurgicznego, medycznego, dentystycznego lub weterynaryjnego,
osłonki na sutki do użytku osobistego, osłony na twarz do użytku
przez personel medyczny, osłony protetyczne na kończyny, osłony
na kończyny, podkłady celulozowe i celulozowo-foliowe pod pacjenta, koszule pacjenta, spodenki do kolonoskopii, spódniczki ginekologiczne, komplety pościeli jednorazowej do celów medycznych,
kieszenie foliowe na narzędzia i materiał opatrunkowy, folia chirurgiczna, zestawy do porodu dla ojca, ręczniki celulozowe i wiskozowe
do celów medycznych, podkładki i poduszki przeciwodleżynowe,
taśmy samoprzylepne do celów medycznych, rolki stomatologiczne,
podkładki stomatologiczne, filtry do krwi, filtry do żył, filtry przeciwzatorowe, membrany do filtrowania [medyczne], filtry świetlne
do użytku medycznego, filtry z zasilaniem do użytku medycznego,
maski chirurgiczne z wysokim współczynnikiem filtracji, aplikatory,
dozowniki, podajniki i dyspensery preparatów i produktów antyseptycznych, dezynfekujących, higienicznych i medycznych, urządzenia
i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały
do zszywania stosowane w chirurgii, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, prezerwatywy, 16 papier, karton, pudełka kartonowe lub papierowe, opakowania papierowe lub kartonowe, opakowania foliowe i z tworzyw sztucznych, opakowania papierowo-foliowe,
druki, książki, publikacje, materiały szkoleniowe i instruktażowe, reklamowe i informacyjne, materiały piśmienne, opakowania papierowo-foliowe do rękawic chirurgicznych, ręczniki papierowe, chusteczki i serwetki papierowe, ręczniki celulozowe i wiskozowe, chusteczki
higieniczne, taśmy samoprzylepne do celów biurowych, druki, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do opakowań, artykuły
piśmienne, artykuły papiernicze, materiały filtracyjne z papieru, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, dzieła sztuki
oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, jednorazowe produkty papierowe, kleje do materiałów papierniczych lub
do użytku domowego, materiały drukowane, 21 rękawice do użytku
domowego, rękawice do prac domowych i ogrodniczych, rękawice
ogrodnicze, rękawice kuchenne, rękawice do użytku domowego,
rękawice do piekarnika, rękawice do piecyków, rękawice do grilla,
rękawice do peelingu, rękawice do polerowania, rękawice do ścierania kurzu, rękawice do czyszczenia, rękawice ochronne jednorazowe
i wielorazowe do użytku domowego, prac domowych i ogrodniczych do zastosowania jako środek ochrony indywidualnej, rękawice
do kontaktu z żywnością, dozowniki, dyspensery, podajniki-mydła,
papieru, chusteczek, artykułów higienicznych, serwetek, środków
czystości, pudełka na serwetki papierowe z dozownikiem, osobiste
dozowniki do tabletek lub pigułek, do użytku domowego, pojemniki
do użytku domowego, sprzęt artykuły do sprzątania i czyszczenia,
przybory oraz pojemniki kuchenne gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, wyroby szklane, porcelanowe ceramiczne, przybory
kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, szczotki artykuły szczotkarskie, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane
z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej
klasie, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki.

(111) 296061
(220) 2016 07 28
(210) 459729
(151) 2017 02 22
(441) 2016 11 07
(732) Plakentia Holdings Limited, Nikozja, CY.
(540) MERCATOR MEDICAL
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, rękawice ścierne, wata
kosmetyczna, preparaty do mycia powierzchni i obiektów, preparaty
do mycia rąk, preparaty do pielęgnacji rąk, preparaty do mycia skóry,
preparaty do pielęgnacji skóry, chusteczki myjące, preparaty do ręcz-
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nego mycia narzędzi, preparaty do maszynowego mycia narzędzi,
preparaty do ręcznego i maszynowego mycia narzędzi, preparaty
do mycia endoskopów, preparaty do mycia narzędzi stomatologicznych, preparaty do mycia urządzeń do hemodializy, preparaty
do mycia urządzeń i sprzętu medycznego, preparaty czyszczenia
przemysłowego, preparaty do mycia maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do pielęgnacji zwierząt, środki toaletowe, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność
dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, kompresy, kompresy z gazy, kompresy lecznicze,
kompresy włókninowe, tupfery, opatrunki chirurgiczne przylepne
(jałowe i niejałowe), medyczne i chirurgiczne materiały opatrunkowe, plastry, rękawy opatrunkowe (na wycofaniu), kompresy wysokochłonne (na wycofaniu), kompresy stomatologiczne, opatrunki specjalistyczne: alginianowe, antybakteryjne, hydrokoloidowe,
hydropolimerowe, hydrożelowe, silikonowe, piankowe, żelowe, opatrunki przylepne: opatrunki odkażające, opatrunki elastyczne, plastry, gaza opatrunkowa, bandaże opatrunkowe: materiały na opatrunki, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory,
chirurgiczne materiały opatrunkowe, opatrunki w płynie, kompresy
do stosowania jako opatrunki, wata celulozowa, wata aseptyczna,
wata do celów medycznych, weterynaryjnych, chirurgicznych, farmaceutycznych, pieluchy, pieluchomajtki, majtki ochronne, wkłady
anatomiczne, podkłady chłonne, elastyczne majtki siatkowe, podpaski, wkładki higieniczne, dozowniki do tabletek, leków, środków farmaceutycznych, preparaty do dezynfekcji powierzchni i obiektów,
preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty do dezynfekcji skóry, chusteczki dezynfekujące, preparaty do ręcznej dezynfekcji narzędzi, preparaty do maszynowej dezynfekcji narzędzi, preparaty do ręcznej
i maszynowej dezynfekcji narzędzi: preparaty do dezynfekcji aerozolowej powietrza, preparaty dezynfekcji endoskopów, preparaty dezynfekcji narzędzi stomatologicznych, preparaty dezynfekcji urządzeń do hemodializy, preparaty do dezynfekcji urządzeń i sprzętu
medycznego: preparaty do dezynfekcji maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty do higieny powierzchni i obiektów, preparaty do higieny rąk (antyseptyka), preparaty do higieny skóry
(antyseptyka), preparaty do higieny przemysłowej, antyseptyki, antyseptyczne preparaty oczyszczające, myjące, konserwujące, pielęgnujące, preparaty i artykuły dentystyczne, preparaty i artykuły
do tępienia szkodników, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty
i artykuły medyczne i weterynaryjne: suplementy diety i preparaty
dietetyczne, 9 rękawice ogniotrwałe, rękawice do ochrony przed wypadkami lub urazami, rękawice do celów przemysłowych do ochrony
przed urazami lub wypadkami, rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi, jednorazowe rękawiczki do użytku laboratoryjnego, rękawice ochronne jednorazowe i wielorazowe, w tym gospodarcze do zastosowania jako środek ochrony indywidualnej
w przemyśle i usługach, osłony na aparaturę, osłony na kable, osłony
na kamery, rękawiczki ochronne do zastosowania w przemyśle, rękawiczki do badań, okulary, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, akcesoria okularowe, łańcuszki, sznurki, etui do okularów, pojemniki na szkła kontaktowe, artykuły optyczne, części do okularów,
noski do okularów, woreczki na okulary, soczewki korekcyjne [optyka], etui na akcesoria optyczne, osłony do okularów, zauszniki
do okularów, termometry, wagi, alarmy, dzwonki alarmowe, urządzenia elektroniczne do pomiaru temperatury, wilgotności i ciśnienia,
alkoholomierze, płyty kompaktowe, dvd i inne cyfrowe nośniki danych, komputery oraz sprzęt i akcesoria komputerowe, urządzenia
peryferyjne do komputerów, sprzęt i akcesoria telekomunikacyjne,
sprzęt radiowo-telewizyjny, sprzęt audiowizualny, nośniki danych,
nagrane nośniki danych, płyty (dyski), dyski twarde, pamięci usb,
programy komputerowe, gry komputerowe, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne,
utrwalone na nośnikach informacje i dane, przyrządy miernicze,
do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia
do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, elektroniczne urządzenia i przyrządy do śledzenia, elektroniczne urządzenia nawigacyjne, elektryczne urządzenia do lokaliza-
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cji obiektów, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania,
wskaźniki i kontrolery, 10 rękawice do celów: medycznych, weterynaryjnych, stomatologicznych, kosmetologicznych, rehabilitacyjnych, higienicznych, rękawice jałowe chirurgiczne, rękawice do użytku podczas operacji, rękawice do użytku w szpitalach, rękawiczki
ochronne do celów medycznych, rękawice do stosowania przez pracowników medycznych, rękawice laboratoryjne, rękawice diagnostyczne jałowe i niejałowe, jednorazowe rękawice ochronne do celów medycznych, rękawice do masażu, rękawice do zastosowania
w studiach tatuaży, podczas wykonywania tatuaży oraz usługach
fryzjerskich, rękawice do pielęgnacji zdrowia i urody, odzież ochronna do celów medycznych, diagnostyczne osłony na palce, maski
ochronne do celów medycznych, maski chirurgiczne, czepki chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne, ubrania operacyjne, ubrania chirurgiczne, ochraniacze na obuwie (na sale operacyjne, do szpitali, przychodni), obłożenia pola operacyjnego, chirurgiczne prześcieradła,
pościel do celów medycznych, bandaże, bandaże elastyczne medyczne, serwety chirurgiczne, indywidualne zestawy z medycznymi
materiałami jednorazowymi (custom pack, zestawy cpt), ortopedyczne opatrunki uciskowe, wyściółki do ortopedycznych opatrunków gipsowych, opatrunki na oczy do użytku chirurgicznego, opaski
gipsowe, bandaże elastyczne (bandaże), elastyczne opaski ściągające na kostki, nadgarstki, łokcie lub kolana, opaski elastyczne do unieruchamiania stawów, opaski elastyczne do unieruchamiania kończyn, opaski dla osób cierpiących na łokieć tenisisty, kompresy
termoelektryczne, termoelektryczne kompresy do użytku medycznego, skarpety, rajstopy, podkolanówki kompresyjne, chemicznie
aktywowane kompresy do celów medycznych, wyściółki do ortopedycznych opatrunków gipsowych, opatrunki na oczy do użytku chirurgicznego, osłony do przyrządów medycznych, osłony na aparaturę, osłony na kable, osłony na kamery urządzeń medycznych,
cpt-zindywidualizowane zestawy operacyjne, osłony protetyczne
na kończyny, ramy do osłon do znieczulenia ogólnego, osłony
na twarz do użytku chirurgicznego, medycznego, dentystycznego
lub weterynaryjnego, osłony na oczy do użytku chirurgicznego, medycznego, dentystycznego lub weterynaryjnego, osłonki na sutki
do użytku osobistego, osłony na twarz do użytku przez personel medyczny, osłony protetyczne na kończyny, osłony na kończyny, podkłady celulozowe i celulozowo-foliowe pod pacjenta, koszule pacjenta, spodenki do kolonoskopii, spódniczki ginekologiczne, komplety
pościeli jednorazowej do celów medycznych, kieszenie foliowe
na narzędzia i materiał opatrunkowy, folia chirurgiczna, zestawy
do porodu dla ojca, ręczniki celulozowe i wiskozowe do celów medycznych, podkładki i poduszki przeciwodleżynowe, taśmy samoprzylepne do celów medycznych, rolki stomatologiczne, podkładki
stomatologiczne, filtry do krwi, filtry do żył, filtry przeciwzatorowe,
membrany do filtrowania [medyczne], filtry świetlne do użytku medycznego, filtry z zasilaniem do użytku medycznego, maski chirurgiczne z wysokim współczynnikiem filtracji, aplikatory, dozowniki,
podajniki i dyspensery preparatów i produktów antyseptycznych,
dezynfekujących, higienicznych i medycznych, urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, akcesoria wspomagające współżycie
seksualne, prezerwatywy, 16 papier, karton, pudełka kartonowe lub
papierowe, opakowania papierowe lub kartonowe, opakowania foliowe i z tworzyw sztucznych, opakowania papierowo-foliowe, druki,
książki, publikacje, materiały szkoleniowe i instruktażowe, reklamowe i informacyjne, materiały piśmienne, opakowania papierowo-foliowe do rękawic chirurgicznych, ręczniki papierowe, chusteczki
i serwetki papierowe, ręczniki celulozowe i wiskozowe, chusteczki
higieniczne, taśmy samoprzylepne do celów biurowych, druki, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do opakowań, artykuły
piśmienne, artykuły papiernicze, materiały filtracyjne z papieru, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, dzieła
sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, jednorazowe produkty papierowe, kleje do materiałów papierniczych
lub do użytku domowego, materiały drukowane, 21 rękawice
do użytku domowego, rękawice do prac domowych i ogrodniczych,
rękawice ogrodnicze, rękawice kuchenne, rękawice do użytku domowego, rękawice do piekarnika, rękawice do piecyków, rękawice
do grilla, rękawice do peelingu, rękawice do polerowania, rękawice
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do ścierania kurzu, rękawice do czyszczenia, rękawice ochronne jednorazowe i wielorazowe do użytku domowego, prac domowych
i ogrodniczych do zastosowania jako środek ochrony indywidualnej,
rękawice do kontaktu z żywnością, dozowniki, dyspensery, podajniki-mydła, papieru, chusteczek, artykułów higienicznych, serwetek,
środków czystości, pudełka na serwetki papierowe z dozownikiem,
osobiste dozowniki do tabletek lub pigułek, do użytku domowego,
pojemniki do użytku domowego, sprzęt artykuły do sprzątania
i czyszczenia, przybory oraz pojemniki kuchenne gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, wyroby szklane, porcelanowe ceramiczne, przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe,
szczotki artykuły szczotkarskie, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła
sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub
szkło, zawarte w tej klasie, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, 24 rękawice do mycia, rękawice kąpielowe, rękawice myjki
do użytku toaletowego ręczniki, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, tkaniny, ceraty, dzianina materiały na tkaniny dekoracyjne [elementy wystroju wnętrz], bielizna stołowa pościelowa,
pokrowce i narzuty na meble, wyroby tekstylne do wieszania na ścianach, zasłony, chusteczki do nosa, chorągiewki tekstylne, ściereczki
toaletowe [do mycia się], tkaniny dekoracyjne, obicia z materiałów
tekstylnych, moskitiery, wsypy [pokrowce na materace], bielizna pościelowa i koce, ręczniki, bielizna pościelowa i stołowa, dopasowane
pokrowce na materace, kapy na łóżka, koce, koce do łóżeczek dziecięcych, kocyki dziecięce, kołdry, pokrycie na materace, poszewki
na kołdry, narzuty [koce], narzuty na łóżka, poszewki na poduszki
[poszwy na poduszki], poszwy na kołdry, prześcieradła na łóżka, pledy, kapy, poszewki, prześcieradła, artykuły tekstylne do użytku jako
pościel, bielizna pościelowa, pokrycia na materace, serwetki, serwety, kotary, firanki, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, metki, pokrowce i narzuty na meble, wyroby tekstylne do wieszania na ścianach, artykuły tekstylne do użytku w gospodarstwie
domowym, chusteczki do nosa, chorągiewki tekstylne, etykiety (tekstylne), flagi, nie z papieru, kaskady z materiałów, ściereczki toaletowe [do mycia się], ściereczki jednorazowe, tkaniny dekoracyjne, obicia z materiałów tekstylnych, sztandary tekstylne, płatki tekstylne
do demakijażu.
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Kolor znaku: różowy, biały, niebieski
(531) 26.15.01, 26.15.09, 26.13.25, 27.05.01, 24.17.04, 29.01.13
(510), (511) 9 anteny, chipy [układy scalone], druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, urządzenia do transmisji dźwięku, interfejsy komputerowe [informatyka], kable optyczne
[światłowody], karty z układem scalonym lub mikroprocesorem,
oprogramowanie komputerowe, nagrane, optyczne włókna przewodzące promienie świetlne [światłowody], pamięci komputerowe,
programy gier komputerowych, programy komputerowe [software
ładowalny], programy komputerowe nagrane, programy sterujące
komputerowe, nagrane, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, urządzenia
do zdalnego sterowania, 16 wydawnictwa na nośnikach papierowych, 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
[punkty informacji konsumenckiej], pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych, systematyzacja danych abonentów w komputerowych bazach
danych, komputerowe zarządzanie plikami, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pośrednictwo
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi reklamowe za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych i Internetu,
37 instalowanie i naprawa telefonów i urządzeń elektrycznych, usłu-
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gi w zakresie naprawy, konserwacji i przeglądu urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych, 38 informacja o telekomunikacji,
łączność poprzez sieć światłowodów, łączność telefoniczna, łączność za pomocą telefonii komórkowej, połączenie ze światową siecią
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie
przesyłania informacji, obrazu, dźwięku i danych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych, usługi doradcze dotyczące telekomunikacji, 41 usługi w zakresie rozrywki za pośrednictwem Internetu i urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie
produkcji filmów, nauczanie dotyczące języków obcych i szkolnictwa
ogólnego oraz zawodowego, organizowanie widowisk kulturalnych,
sportowych, konkursów, balów i zabaw, 42 analizy systemów komputerowych, elektroniczna konwersja danych lub programów, projektowanie oprogramowania komputerowego, usługi projektowe
dotyczące telekomunikacji, informatyki i Internetu, usługi doradcze
dotyczące informatyki i Internetu, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, projektowanie systemów komputerowych .

(111) 296063
(220) 2016 07 28
(151) 2017 02 10
(441) 2016 10 24
(732) INEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) inea
(540)

(210) 459731

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 26.11.02, 26.11.06, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 anteny, chipy [układy scalone], druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, urządzenia do transmisji dźwięku, interfejsy komputerowe [informatyka], kable optyczne
[światłowody], karty z układem scalonym lub mikroprocesorem,
oprogramowanie komputerowe, nagrane, optyczne włókna przewodzące promienie świetlne [światłowody], pamięci komputerowe,
programy gier komputerowych, programy komputerowe [software
ładowalny], programy komputerowe nagrane, programy sterujące
komputerowe, nagrane, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, urządzenia
do zdalnego sterowania, 16 wydawnictwa na nośnikach papierowych, 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
[punkty informacji konsumenckiej], pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych, systematyzacja danych abonentów w komputerowych bazach
danych, komputerowe zarządzanie plikami, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pośrednictwo
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi reklamowe za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych i Internetu,
37 instalowanie i naprawa telefonów i urządzeń elektrycznych, usługi w zakresie naprawy, konserwacji i przeglądu urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych, 38 informacja o telekomunikacji,
łączność poprzez sieć światłowodów, łączność telefoniczna, łączność za pomocą telefonii komórkowej, połączenie ze światową siecią
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie
przesyłania informacji, obrazu, dźwięku i danych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych, usługi doradcze dotyczące telekomunikacji, 41 usługi w zakresie rozrywki za pośrednictwem Internetu i urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie
produkcji filmów, nauczanie dotyczące języków obcych i szkolnictwa
ogólnego oraz zawodowego, organizowanie widowisk kulturalnych,
sportowych, konkursów, balów i zabaw, 42 analizy systemów komputerowych, elektroniczna konwersja danych lub programów, projektowanie oprogramowania komputerowego, usługi projektowe
dotyczące telekomunikacji, informatyki i Internetu, usługi doradcze
dotyczące informatyki i Internetu, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, projektowanie systemów komputerowych .
(111) 296064
(220) 2016 07 28
(151) 2017 02 13
(441) 2016 10 24
(732) INEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) I JESTEŚ IN!

(210) 459735
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(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, granatowy, niebieski
(531) 29.01.14, 27.05.01, 24.17.04, 26.13.01, 26.13.25, 26.03.23
(510), (511) 9 anteny, chipy [układy scalone], druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, urządzenia do transmisji
dźwięku, interfejsy komputerowe [Informatyka], kable optyczne [światłowody], karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, oprogramowanie komputerowe nagrane, optyczne włókna przewodzące
promienie świetlne [światłowody], pamięci komputerowe, programy
gier komputerowych, programy komputerowe [software ładowalny],
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe
nagrane, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, urządzenia do zdalnego sterowania, 16 wydawnictwa na nośnikach papierowych, 35 handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom [punkty Informacji konsumenckiej], komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych w celu
świadczenia usług telekomunikacyjnych), komputerowe bazy danych
(systematyzacja danych abonentów), komputerowe zarządzanie plikami, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi reklamowe za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych i Internetu, 37 instalowanie i naprawa telefonów i urządzeń
elektrycznych, usługi w zakresie naprawy, konserwacji i przeglądu
urządzeń Informatycznych i telekomunikacyjnych, 38 informacja o telekomunikacji, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność telefoniczna, łączność za pomocą telefonii komórkowej, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi
w zakresie przesyłania informacji, obrazu, dźwięku i danych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych, usługi doradcze
dotyczące telekomunikacji, 41 usługi w zakresie rozrywki za pośrednictwem Internetu i urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie
produkcji filmów, nauczanie dotyczące języków obcych i szkolnictwa
ogólnego oraz zawodowego, organizowanie widowisk kulturalnych,
sportowych, konkursów, balów i zabaw, 42 analizy systemów komputerowych, elektroniczna konwersja danych lub programów, projektowanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze i projektowe dotyczące informatyki i Internetu, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, projektowanie systemów komputerowych, usługi projektowe dotyczące telekomunikacji.
(111) 296065
(220) 2016 07 28
(151) 2017 02 13
(441) 2016 10 24
(732) INEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) RAZEM IN!
(540)

(210) 459736

Kolor znaku: biały, czerwony, granatowy, niebieski
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.13.01, 26.13.25, 26.03.23
(510), (511) 9 anteny, chipy [układy scalone], druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, urządzenia do transmisji dźwięku, interfejsy komputerowe [informatyka], kable optyczne
[światłowody], karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, oprogramowanie komputerowe nagrane, optyczne włókna przewodzące
promienie świetlne [światłowody], pamięci komputerowe, programy
gier komputerowych, programy komputerowe [software ładowalny],
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe
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nagrane, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, urządzenia do zdalnego sterowania, 16 wydawnictwa na nośnikach papierowych, 35 handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych w celu
świadczenia usług telekomunikacyjnych), komputerowe bazy danych
(systematyzacja danych abonentów), komputerowe zarządzanie plikami, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi reklamowe za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych i Internetu, 37 instalowanie i naprawa telefonów i urządzeń
elektrycznych, usługi w zakresie naprawy, konserwacji i przeglądu
urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych, 38 informacja o telekomunikacji, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność telefoniczna, łączność za pomocą telefonii komórkowej, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi
w zakresie przesyłania informacji, obrazu, dźwięku i danych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych, usługi doradcze
dotyczące telekomunikacji, 41 usługi w zakresie rozrywki za pośrednictwem Internetu i urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie
produkcji filmów, nauczanie dotyczące języków obcych i szkolnictwa
ogólnego oraz zawodowego, organizowanie widowisk kulturalnych,
sportowych, konkursów, balów i zabaw, 42 analizy systemów komputerowych, elektroniczna konwersja danych lub programów, projektowanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze i projektowe dotyczące informatyki i Internetu, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, projektowanie systemów komputerowych, usługi projektowe dotyczące telekomunikacji.

Nr 9/2017

(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna słodyczy, ciastek, wafli,
sprzedaż hurtowa i detaliczna słodyczy, ciastek, wafli za pośrednictwem Internetu.

(111) 296068
(220) 2016 07 31
(210) 459781
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) BINDA WŁADYSŁAW, Bielsko-Biała, PL.
(540) ELANUS
(510), (511) 9 elektroniczne systemy kontrolne, mobilne odbiorniki
danych, mobilne systemy rozpoznania zagrożeń, urządzenia do łączności bezprzewodowej, 38 łączność poprzez terminale komputerowe, radiowa łączność ruchoma, transmisja wiadomości, danych i treści za pośrednictwem internetu i innych sieci łącznościowych, usługi
doradcze i konsultacyjne związane z łącznością bezprzewodową
i sprzętem do łączności, usługi łączności, usługi łączności umożliwiające przesyłanie informacji, usługi przywoławcze przez radio, telefon
lub inne środki łączności elektronicznej, usługi w zakresie łączności
ruchomej, 42 badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
45 ochrona obiektów i sprzętu.
(111) 296069
(220) 2016 08 01
(151) 2017 01 27
(441) 2016 10 10
(732) HOLISTIC CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) HOLISTIC CLINIC
(540)

(210) 459804

(111) 296066
(220) 2016 07 29
(210) 459746
(151) 2017 03 02
(441) 2016 11 07
(732) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce, PL.
(540) KIELCE
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny, zielony, żółty
(531) 08.07.08, 24.09.02, 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 chipsy ziemniaczane, wytłaczane produkty ziemniaczane do celów spożywczych, chrupki ziemniaczane, 30 przekąski
do smażenia, półprodukty na bazie mąki pszennej lub pszenno-ziemniaczanej do samodzielnego prażenia, produkty wytłaczane
do celów spożywczych na bazie mąki pszennej lub pszenno-ziemniaczanej, wytłaczane produkty zbożowe do celów spożywczych,
chrupki.
(111) 296067
(220) 2016 07 29
(151) 2017 02 27
(441) 2016 10 24
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy Premium
(540)

Kolor znaku: niebieski, złoty, biały, czerwony, czarny
(531) 24.09.03, 03.13.01, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.15

(210) 459760

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne dla ludzi, produkty medyczne, produkty do pielęgnacji twarzy i ciała, preparaty lecznicze
do kąpieli, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, lecznicze
kremy ochronne, suplementy diety, preparaty sanitarne do celów
medycznych, preparaty antyseptyczne, instrumenty do celów farmaceutycznych, 9 programy komputerowe, peryferyjne urządzenia komputerowe, komputery, komputery przenośne, urządzenia
i przyrządy do nauczania, audiowizualne urządzenia dydaktyczne
[do nauczania], programy do urządzeń mobilnych, 10 aparatura i instrumenty medyczne, sprzęt medyczny, 35 usługi zarządzania sprzedażą, usługi w zakresie promocji sprzedaży, doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, administrowanie działalnością
gospodarczy w zakresie franchisingu, administrowanie i zarządzanie
działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego. pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu.
świadczenie usług badań rynkowych, rozwój systemów zarządzania
szpitalami, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi
na zasadach franchisingu, usługi świadczone przez franczyzodawcę,
mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych
lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, zarządzanie klinikami medycznymi na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie
działalnością gospodarczą, usługi w zakresie strategii biznesowych,
usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, zarządzanie szpitalami, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, usługi
reklamowe, zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz
osób trzecich, 36 ubezpieczenia zdrowotne, pośrednictwo finansowe, pośrednictwo kredytowe, doradztwo finansowe, 41 edukacja
i szkolenia w dziedzinie ochrony zdrowia i urody, publikacje książek,
periodyków w obszarze tematów ochrony zdrowia i urody, publikacja tekstów, innych niż reklamowe, publikacje on-line książek i periodyków w obszarze ochrony zdrowia i urody, organizowanie i prowadzenie konferencji i szkoleń, seminariów, kongresów w obszarze
ochrony zdrowia i urody, organizowanie i prowadzenie wystaw kulturalnych i edukacyjnych w obszarze ochrony zdrowia i urody, pro-
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dukcja programów telewizyjnych i radiowych, 44 usługi medyczne,
usługi medycyny estetycznej, usługi kosmetyczne, informacja w obszarze ochrony zdrowia i urody, aromaterapia, doradztwo w zakresie
dietetyki i odżywiania, opieka zdrowotna związana z hydroterapią,
opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, udzielanie informacji
z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, telemedycyna. usługi klinik
medycznych i opieki zdrowotnej, usługi klinik zdrowia, usługi kuracji
uzdrowiskowych, usługi mikrodermabrazji, usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej, zabiegi terapeutyczne dla ciała, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, usługi w zakresie akupunktury, usługi
w zakresie Reiki, usługi w zakresie hydroterapii, usługi w zakresie
leczenia uzależnień, usługi w zakresie odchudzania, usługi drenażu
limfatycznego, usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], usługi
doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, opieka zdrowotna związana
z akupunkturą, opieka zdrowotna związana z homeopatią, opieka
zdrowotna związana z naturopatią, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, ośrodki zdrowia, placówki
rekonwalescencji, masaż, leczenie alergii, usługi dentystyczne, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, doradztwo w zakresie diety
i odżywiania się, fizjoterapia, 45 licencjonowanie koncepcji franczyzowych [usługi prawnej, zarządzanie i wykorzystywanie praw
własności przemysłowej i praw autorskich poprzez licencjonowanie
na rzecz osób trzecich [usługi prawne], eksploatacja praw własności
przemysłowej i prawa autorskiego poprzez licencjonowanie [usługi
prawne], profesjonalne usługi doradcze związane z licencjonowaniem praw autorskich.

(111) 296070
(220) 2016 08 01
(210) 459821
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 26
(732) MARCHIEL ALINA ZAKŁAD KRAWIECKI MARAL, Ignatki
Osiedle, PL.
(540) MARAL COLLECTION
(540)

Kolor znaku: złoty, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, sukienki, spódnice, spodnie, płaszcze, palta,
nakrycia głowy.
(111) 296071
(220) 2016 08 01
(210) 459823
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) WHEY GRAND
(510), (511) 5 suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające kazeinę, odżywcze suplementy diety.
(111) 296072
(220) 2016 08 01
(210) 459825
(151) 2017 02 14
(441) 2016 10 24
(732) KRYSIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Baranowo, PL.
(540) 4Garden
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, zielony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 7 kosiarki i dokaszarki do trawy elektryczne i spalinowe,
ostrza do kosiarek, silniki do kosiarek, kosy spalinowe, przycinarki,
nożyce do żywopłotów, pilarki, piły łańcuchowe, ciągniki ogrodnicze
jednoosiowe, pługi, glebogryzarki, zgrabiarki, zamiatarki, wertyku-
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latory, odśnieżarki, odkurzacze ogrodnicze, pompy zanurzeniowe,
agregaty prądotwórcze, spawarki, palniki gazowe, agregaty prądotwórcze, 8 kosiarki ogrodowe ręczne, ręczne odśnieżarki, narzędzia
ręczne sterowane ręcznie, 35 usługi w zakresie organizowania pokazów towarów, informacji handlowej i porad konsumenckich, reklamowanie towarów i usług oraz ich promocja na rzecz osób trzecich,
internetowe przekazywanie informacji tekstowych i obrazowych
na temat sprzedaży wysyłkowej towarów, usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej i za pośrednictwem Internetu: artykułów rolniczych, ogrodniczych i leśnych, maszyn i urządzeń
oraz przyborów i sprzętu dla rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej w zakresie rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, badania rynku, opinii publicznej i badania
marketingowe, tworzenie komputerowych baz danych i zarządzanie
zbiorami informatycznymi, przetwarzanie danych dla osób trzecich,
organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, tworzenie i rozpowszechnianie katalogów reklamowych, ulotek, folderów i innych materiałów informacyjnych, tworzenie stron internetowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych.

(111) 296073
(220) 2016 08 02
(210) 459848
(151) 2017 02 14
(441) 2016 10 24
(732) AVILLES LABORATOIRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) ÉTIEME
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do makijażu, środki kosmetyczne
do pielęgnacji skóry ciała i włosów, antyperspiranty, aromaty i olejki aromatyczne, balsamy, barwniki do celów kosmetycznych, bazy
do perfum kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki
do ust, ołówki do brwi, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty dla
ludzi, ekstrakty do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne,
kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków, kosmetyki upiększające,
kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, lotiony do celów kosmetycznych, puder do makijażu, masła do ciała, maski do włosów, maści
do celów kosmetycznych, mgiełki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, mleczka oczyszczające do celów kosmetycznych, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze,
mydła przeciwpotowe, naklejane ozdoby do paznokci, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, ołówki i kredki kosmetyczne, odżywki do włosów, płyny do układania włosów, preparaty do układania włosów, pianki do układania
włosów, lakiery do utrwalania fryzury, preparaty do pielęgnacji paznokci, produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty do pielęgnacji
jamy ustnej nie do celów leczniczych, płyny do pielęgnacji włosów,
płyny kosmetyczne, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, materiały przylepne do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze
do rzęs, rzęsy sztuczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji włosów, serum kosmetyczne,
szampony, szminki, środki do czyszczenia zębów, środki zapachowe
odświeżające powietrze, produkty toaletowe, woda toaletowa, olejki
toaletowe, przybory toaletowe, waciki, patyczki z watą do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, wyroby perfumeryjne, żele kosmetyczne, żele do włosów, żele
do masażu, preparaty kosmetyczne do masażu, olejki do masażu, peelingi, peelingi do masażu, oliwki do masażu, preparaty do golenia,
artykuły toaletowe zawarte w tej klasie, pianki do golenia, żele do golenia, balsamy po goleniu, płyny po goleniu, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne, dermokosmetyki, preparaty dermatologiczne, produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry,
kremy do twarzy i do ciała do celów leczniczych, emulsje do twarzy
i do ciała do celów leczniczych, płyny do twarzy i do ciała do celów
leczniczych, żele do twarzy i do ciała do celów leczniczych, pianki
do twarzy i do ciała do celów leczniczych, oliwki i balsamy lecznicze, produkty lecznicze do stóp, maści do celów farmaceutycznych,
oleje dla celów leczniczych, lotiony do celów farmaceutycznych, sole
do kąpieli do celów leczniczych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, sole do kąpieli mineralnych, preparaty do kąpieli leczniczych,
produkty lecznicze do skóry głowy, produkty lecznicze do włosów,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
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stancje do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy
diety dla ludzi, suplementy diety przeznaczone do polepszania
stanu skóry, włosów i paznokci oraz do ich pielęgnacji do celów
leczniczych, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy
diety, plastry i materiały opatrunkowe, aromatyczne i balsamiczne
preparaty do celów leczniczych, aerozole chłodzące do celów medycznych, antyseptyki, antybiotyki, borowina lecznicza, chirurgiczne
materiały opatrunkowe, preparaty balsamiczne i aromaterapeutyczne do celów leczniczych, biologiczne preparaty do celów medycznych, błonnik pokarmowy, enzymy dla celów farmaceutycznych,
detergenty do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, enzymy dla celów medycznych, guma
do żucia do celów leczniczych, kadzidełka do odstraszania owadów,
kamfora do celów medycznych, olejek kamforowy do celów medycznych, preparaty chemiczne dla celów farmaceutycznych i medycznych, preparaty enzymatyczne dla celów farmaceutycznych i medycznych, preparaty bakteriologiczne dla celów medycznych, maści
lecznicze do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami
dla ludzi i zwierząt, preparaty biologiczne do celów medycznych,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, napoje lecznicze, nalewki dla
celów leczniczych, napoje dietetyczne dla celów leczniczych, wody
mineralne do celów leczniczych, woda termalna, środki przeczyszczające, preparaty witaminowe, wyciągi dla celów leczniczych, zioła
lecznicze, cukierki dla celów leczniczych, mleko w proszku dla dzieci
i niemowląt, środki bakteriobójcze, środki grzybobójcze, środki dezynfekcyjne dla celów higienicznych, środki zmniejszające apetyt
do celów medycznych, syropy do użytku medycznego, preparaty
wspomagające odchudzanie, tabletki wspomagające odchudzanie,
trociczki do odymiania, żelatyna dla celów medycznych, żele do masażu do celów medycznych, preparaty do masażu do celów medycznych, olejki do masażu do celów medycznych, peelingi do masażu
do celów medycznych, oliwki do masażu do celów medycznych, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kompresy, lecznicze napary, leki
dla ludzi, leki do oczu w kroplach, leki do użytku medycznego, środki
nasenne, środki uspokajające, pastylki do celów leczniczych, środki
przeciwbólowe, 44 aromaterapia, fizjoterapia, fizykoterapia, usługi
fryzjerskie, usługi kosmetyczne, manicure, masaż, salony piękności,
spa, sauny, solaria, odnowa biologiczna, pedicure, gabinety kosmetyczne, zabiegi pielęgnacyjne, usługi medyczne, usługi w zakresie
higieny i urody dla ludzi, chirurgia plastyczna, domy opieki, usługi
farmaceutów w zakresie sporządzania leków recepturowych, opieka
pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna, usługi optyczne, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, usługi sanatoriów, usługi terapeutyczne, usługi doradcze w dziedzinie
zdrowia, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi klinik medycznych,
wypożyczanie sprzętu medycznego, usługi aptekarskie.

(111) 296074
(220) 2016 08 02
(210) 459852
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE ASPOL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL.
(540) ASCAFE
(510), (511) 30 kawa naturalna palona, ziarnista lub mielona, kawa
z dodatkami smakowymi lub zapachowymi, kawa bezkofeinowa, napoje na bazie kawy, przyprawy lub dodatki do kawy, aromaty kawowe, kawa nie palona, w tym jako półprodukt do palenia, substytuty
kawy.
(111) 296075
(220) 2016 08 02
(210) 459860
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 26
(732) ORTHWEIN LUDWIK LORTH, Warszawa, PL.
(540) FRACTAL
(510), (511) 5 preparaty witaminowe, preparaty z mikroelementami
dla ludzi, żywność dietetyczna dla celów leczniczych, batoniki do celów farmaceutycznych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych,
napoje lecznicze, preparaty medyczne do odchudzania, 30 batony,
czekolada, guma do żucia do celów nie medycznych, muesli, wyroby cukiernicze, ciasto, ciastka, herbata, przekąski ryżowe, przekąski
zbożowe, płatki owsiane, 32 wody mineralne i gazowane, napoje
izotoniczne, napoje izotoniczne w proszku, napoje bezalkoholowe,
napoje energetyzujące, napoje i soki owocowe, nektary owocowe.
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(111) 296076
(220) 2016 08 02
(210) 459861
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 26
(732) ORTHWEIN LUDWIK LORTH, Warszawa, PL.
(540) FRANTIC
(510), (511) 30 batony, czekolada, gunia do żucia do celów nie medycznych, muesli, wyroby cukiernicze, ciasto, ciastka, herbata, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, płatki owsiane, 32 wody mineralne
i gazowane, napoje izotoniczne, napoje izotoniczne w proszku, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje i soki owocowe,
nektary owocowe, 33 napoje alkoholowe, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, jabłecznik, cydr [napój alkoholowy], koktajle, napoje alkoholowe destylowane, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, wino, wódka.
(111) 296077
(220) 2016 08 03
(210) 459870
(151) 2017 02 16
(441) 2016 09 26
(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NACECIS! ZRZUĆ TO Z SIEBIE!
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki do celów medycznych,
preparaty dietetyczne dla celów leczniczych, preparaty witaminowe
i lecznicze, preparaty mineralne, napoje do celów leczniczych, zioła
lecznicze.
(111) 296078
(220) 2016 08 03
(210) 459871
(151) 2017 02 16
(441) 2016 09 26
(732) WENTA ELŻBIETA CUKIERNIA E.M. WENTA, Wejherowo, PL.
(540) pomorskie LODY RZEMIEŚLNICZE
(540)

(531) 25.01.05, 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 30 lody spożywcze, desery lodowe, rolady i torty lodowe, jogurt mrożony jako lody spożywcze, sorbety jako lody, lody
spożywcze w proszku, sosy do lodów i deserów, 35 usługi importowo-eksportowe, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach,
sklepach, cukierniach, lodziarniach oraz za pośrednictwem strony
internetowej następujących towarów: lody spożywcze, usługi marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów
reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja i obsługa wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych wyżej wymienione usługi w odniesieniu do lodów.
(111) 296079
(220) 2016 08 03
(210) 459872
(151) 2017 02 15
(441) 2016 09 26
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) NIKOLLA
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 4 ozdoby choinkowe do oświetlania (lampki), 28 dekoracje i ozdoby choinkowe.
(111) 296080
(220) 2016 08 03
(210) 459873
(151) 2017 02 15
(441) 2016 09 26
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) ALARDI
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(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 21 garnki, garnki ciśnieniowe, garnki kuchenne.
(111) 296081
(220) 2016 08 03
(210) 459882
(151) 2017 02 16
(441) 2016 09 26
(732) BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, DE.
(540) VASTIMO
(510), (511) 5 preparaty do zwalczania i niszczenia robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy, pestycydy.
(111) 296082
(220) 2016 08 04
(210) 459905
(151) 2017 03 02
(441) 2016 11 07
(732) MADZIARA EDWARD AGROPAK, Wieluń, PL.
(540) Malinowy Dwór Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.24, 05.07.08
(510), (511) 41 organizowanie uroczystości, organizowanie szkoleń,
organizowanie imprez okolicznościowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizowanie przyjęć, 43 obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem ( catering ), usługi gastronomiczne, udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości
towarzyskie na specjalne okazje.
(111) 296083
(220) 2016 08 04
(151) 2017 02 24
(441) 2016 11 07
(732) MTM INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz, PL.
(540) MTM INDUSTRIES
(540)

(210) 459906

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 preparaty zapachowe, środki odświeżające powietrze,
środki zapachowe.
(111) 296084
(220) 2016 08 04
(210) 459911
(151) 2017 02 24
(441) 2016 11 07
(732) FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) Chwile słodkiej beztroski.
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki, wyroby czekoladowe, czekoladki, praliny, batony, ciastka.
(111) 296085
(220) 2016 08 04
(210) 459912
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) MELNYK ANZHELIKA ZUH SUKCES, Lwówek, PL.
(540) Wiemy, co jemy! DOMOWA KUCHNIA KRESOWA

Kolor znaku: brązowy, biały, żółty
(531) 26.01.02, 26.01.11, 26.01.18, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 37 czyszczenie pojazdów, mycie samochodów, naprawa
pojazdów, obsługa pojazdów, smarowanie pojazdów, zabezpieczanie pojazdów przed korozją, konserwacja, czyszczenie, reperacja
skór, 41 planowanie i organizacja przyjęć, organizacja dyskotek, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie i prowadzenie koncertów, usługi związane
z organizacją wypoczynku, 43 restauracje, bary szybkiej obsługi,
hotele, kafeteria, motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia.
(111) 296086
(220) 2016 08 04
(210) 459938
(151) 2017 02 14
(441) 2016 10 24
(732) NOWOCZESNA STODOŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) WOJCIASY
(510), (511) 19 domy z prefabrykatów niemetalowe, konstrukcje niemetalowe jako altany i domy, 36 administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajmowanie
mieszkań, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 39 organizowanie
wycieczek, rezerwowanie miejsc na podróże, transport podróżnych,
wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie samochodów,
zwiedzanie turystyczne, 42 projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, doradztwo architektoniczne, 43 domy turystyczne, hotele, kawiarnie, motele, pensjonaty, restauracje, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacja
kwater na pobyt czasowy, rezerwacja miejsc w hotelach, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia.
(111) 296087
(220) 2016 08 04
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) APATOR
(540)

(210) 459948

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały
(531) 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aparaty i urządzenia elektryczne i elektroniczne takie
jak: elektryczna aparatura przeciwwybuchowa dla górnictwa-zespoły transformatorowe, zestawy manewrowe, rozruszniki (wyłączniki)
stycznikowe, wyłączniki zabezpieczeniowe, sterowniki rozruszników
kopalnianych, zabezpieczenia upływowe, łączniki awaryjne, transformatory zasilające, przyciski sterownicze obwodów iskrobezpiecznych, elektroniczne wskaźniki działania obwodów elektrycznych,
przekaźniki-statyczne nadmiarowo-prądowe z przekładnikami, czasowe, upływowe, sterownicze, termiczne, armatura wyłączników
ognioszczelnych, skrzynki rozgałęźne, elektryczna aparatura dźwigowa, stacje transformatorowe, urządzenia nadawcze telewizyjne
i radiowe, aparaty dla telefonii i telegrafii przewodowej, urządzenia
rozdzielczo-sterownicze, elektryczna aparatura kontrolno-sterująca,
półprzewodnikowe zespoły napędowe prądu stałego i przemiennego, półprzewodnikowe zespoły rozruchowe, przemienniki częstotliwości, podzespoły elektroniczne do półprzewodnikowych zespołów
napędowych, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania pro-
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cesami przemysłowymi, prostowniki prądu, elektryczne urządzenia
pomiarowe, przekaźniki sygnałów elektronicznych, pulpity rozdzielcze, mikroprocesorowe przekaźniki statyczne, urządzenia sterujące
do suwnic i wind, wskaźniki prędkości, transformatory elektryczne,
dzielniki napięcia, izolatory, elektryczna aparatura rozdzielcza i sterownicza-skrzynki bezpiecznikowe, podstawy bezpiecznikowe,
łączniki krzywkowe, odłączniki, rozłączniki, przełączniki, przekaźniki, styczniki, wyłączniki samoczynne, uziemiacze, przekładniki,
czujniki temperatury, dławiki, elektromagnesy, osprzęt elektroinstalacyjny, przeliczniki energii cieplnej, przetworniki przepływu, wodomierze, urządzenia ograniczające przepięcia, ochraniacze przed
udarem napięciowym-ograniczniki przepięć w sieciach i obwodach
elektrycznych, złącza elektryczne, aparatura kontrolno-pomiarowa
i urządzenia specjalne, aparatura elektryczna i elektroniczna do pomiarów i kontroli zużycia energii elektrycznej, liczniki jedno i trójfazowe do sieci dwu, trój i czteroprzewodowej, do pomiaru energii
czynnej i biernej, dwutaryfowe i specjalne, wielotaryfowe, liczniki
dwutaryfowe jedno i trójfazowe z przełącznikiem czasowym, liczniki
wielotaryfowe jedno i trójfazowe z przełącznikiem czasowym, trójfazowe liczniki energii elektrycznej z elektronicznym wskaźnikiem
mocy maksymalnej, liczniki trójfazowe z wielotaryfowym rejestratorem mocy i energii elektrycznej, indukcyjne i elektroniczne liczniki
z nadajnikiem impulsów, rejestratory-wielokanałowe urządzenia
do rejestracji i bilansowania energii elektrycznej i średnich mocy,
wielofunkcyjne elektroniczne liczniki energii elektrycznej, elektroniczne liczniki jedno i trójfazowe, przyrządy kontrolno-pomiarowe
do pojazdów samochodowych, czujniki: ciśnienia oleju, sygnalizacji
ciśnienia oleju lub powietrza, poziomu paliwa, czujniki temperatury cieczy chłodzącej, wyłączniki termiczne współpracujące z wentylatorem układu chłodzenia silnika samochodowego, wskaźniki:
ciśnienia oleju, temperatury wody, poziomu paliwa, prędkościomierze z licznikiem kilometrów, zestawy kontrolne parametrów eksploatacyjnych pojazdów (deski rozdzielcze), urządzenia pomiarowe,
37 usługi w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji liczników
energii elektrycznej, liczników energii cieplnej, systemów pomiarowych i aparatury kontrolno pomiarowej, nadajników telewizyjnych
i radiowych, instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych,
badawczych, testujących i nawigacyjnych, półprzewodnikowych
zespołów napędowych prądu stałego i przemiennego, półprzewodnikowych zespołów rozruchowych, przemienników częstotliwości,
aparatury górniczej, aparatury łącznikowej, wypożyczanie maszyn
i urządzeń, 40 usługi w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych,
42 usługi konstruktorskie, ekspertyzy inżynieryjne, usługi laboratoryjne w zakresie wykonywania pomiarów wielkości elektrycznych
i wielkości mechanicznych, usługi pomiarowe w zakresie liczników
energii, systemów pomiarowych i aparatury kontrolno-pomiarowej,
testowanie materiałów, opracowanie programów komputerowych,
doradztwo w zakresie techniki napędowej.

(111) 296088
(220) 2016 08 04
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) GRUPA APATOR
(540)

(210) 459949

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały
(531) 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 formy do odlewów aluminiowych, formy do tworzyw
termoplastycznych, narzędzia skrawające, narzędzia mocujące, narzędzia pomiarowe, uchwyty, przyrządy mocujące, uchwyty wiertarskie,
wycinarki, wykrojniki, tłoczniki, części maszyn i obrabiarek: silniki,
mechanizmy i sprzęgła, pompy, sprężarki, 8 narzędzia, metalowe
przyrządy sterowane ręcznie, w tym urządzenia dźwigowe, chwytaki,
9 aparaty i urządzenia elektryczne i elektroniczne takie jak: elektryczna aparatura przeciwwybuchowa dla górnictwa-zespoły transformatorowe, zestawy manewrowe, rozruszniki (wyłączniki) stycznikowe,
wyłączniki zabezpieczeniowe, sterowniki rozruszników kopalnianych,
zabezpieczenia upływowe, łączniki awaryjne, transformatory zasilają-
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ce, przyciski sterownicze obwodów iskrobezpiecznych, elektroniczne
wskaźniki działania obwodów elektrycznych, przekaźniki-statyczne
nadmiarowo-prądowe z przekładnikami, czasowe, upływowe, sterownicze, termiczne, armatura wyłączników ognioszczelnych, skrzynki
rozgałęźne, elektryczna aparatura dźwigowa, stacje transformatorowe, urządzenia nadawcze telewizyjne i radiowe, aparaty dla telefonii
i telegrafii przewodowej, urządzenia rozdzielczo-sterownicze, elektryczna aparatura kontrolno-sterująca, półprzewodnikowe zespoły
napędowe prądu stałego i przemiennego, półprzewodnikowe zespoły rozruchowe, przemienniki częstotliwości, podzespoły elektroniczne
do półprzewodnikowych zespołów napędowych, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, prostowniki
prądu, elektryczne urządzenia pomiarowe, przekaźniki sygnałów
elektronicznych, pulpity rozdzielcze, mikroprocesorowe przekaźniki
statyczne, urządzenia sterujące do suwnic i wind, wskaźniki prędkości,
transformatory elektryczne, dzielniki napięcia, izolatory, elektryczna
aparatura rozdzielcza i sterownicza-skrzynki bezpiecznikowe, podstawy bezpiecznikowe, łączniki krzywkowe, odłączniki, rozłączniki,
przełączniki, przekaźniki, styczniki, wyłączniki samoczynne, uziemiacze, przekładniki, czujniki temperatury, dławiki, elektromagnesy,
osprzęt elektroinstalacyjny, przeliczniki energii cieplnej, przetworniki
przepływu, wodomierze, urządzenia ograniczające przepięcia, ochraniacze przed udarem napięciowym-ograniczniki przepięć w sieciach
i obwodach elektrycznych, maszyny sprzedające automatycznie energię elektryczną, złącza elektryczne, aparatura kontrolno-pomiarowa
i urządzenia specjalne, aparatura elektryczna i elektroniczna do pomiarów i kontroli zużycia energii elektrycznej, liczniki jedno i trójfazowe do sieci dwu, trój i czteroprzewodowej, do pomiaru energii czynnej
i biernej, dwutaryfowe i specjalne, wielotaryfowe, liczniki dwutaryfowe jedno i trójfazowe z przełącznikiem czasowym, liczniki wielotaryfowe jedno i trójfazowe z przełącznikiem czasowym, trójfazowe liczniki
energii elektrycznej z elektronicznym wskaźnikiem mocy maksymalnej, liczniki trójfazowe z wielotaryfowym rejestratorem mocy i energii
elektrycznej, indukcyjne i elektroniczne liczniki z nadajnikiem impulsów, rejestratory-wielokanałowe urządzenia do rejestracji i bilansowania energii elektrycznej i średnich mocy, wielofunkcyjne elektroniczne
liczniki energii elektrycznej, elektroniczne liczniki jedno i trójfazowe,
przyrządy kontrolno-pomiarowe do pojazdów samochodowych, czujniki: ciśnienia oleju, sygnalizacji ciśnienia oleju lub powietrza, poziomu
paliwa, czujniki temperatury cieczy chłodzącej, wyłączniki termiczne
współpracujące z wentylatorem układu chłodzenia silnika samochodowego, wskaźniki: ciśnienia oleju, temperatury wody, poziomu paliwa, prędkościomierze z licznikiem kilometrów, zestawy kontrolne
parametrów eksploatacyjnych pojazdów (deski rozdzielcze), urządzenia pomiarowe, 11 hydranty, instalacje wodociągowe, armatura
do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, urządzenia do chlorowania basenów, aparatura
i urządzenia do uzdatniania wody, zawory termostatyczne (części instalacji ogrzewniczych), 35 organizowanie pokazów handlowych i reklamowych w zakresie liczników energii elektrycznej i energii cieplnej,
systemów pomiarowych i aparatury kontrolno pomiarowej, półprzewodnikowych zespołów napędowych prądu stałego i przemiennego,
półprzewodnikowych zespołów rozruchowych, przemienników częstotliwości, aparatury górniczej, aparatury łącznikowej, usługi w zakresie sprzedaży węgla, 36 usługi wynajmu nieruchomości (pomieszczeń
biurowych), 37 usługi w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji
liczników energii elektrycznej, liczników energii cieplnej, systemów
pomiarowych i aparatury kontrolno pomiarowej, nadajników telewizyjnych i radiowych, instrumentów i przyrządów pomiarowych,
kontrolnych, badawczych, testujących i nawigacyjnych, półprzewodnikowych zespołów napędowych prądu stałego i przemiennego,
półprzewodnikowych zespołów rozruchowych, przemienników częstotliwości, aparatury górniczej, aparatury łącznikowej, wypożyczanie maszyn i urządzeń, 40 usługi w zakresie obróbki metali-obróbka
wiórowa, cięcie laserem, obróbka plastyczna, obróbka elektroerozyjna, usługi w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych, powlekanie
metali-galwaniczne, lakiernicze, spawanie, lutowanie, hartowanie metali, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń konferencji, kongresów,
seminariów i sympozjów w dziedzinie liczników energii elektrycznej,
liczników energii cieplnej, systemów pomiarowych i aparatury kontrolno pomiarowej, półprzewodnikowych zespołów napędowych prądu
stałego i przemiennego, półprzewodnikowych zespołów rozruchowych, przemienników częstotliwości, aparatury górniczej, aparatury
łącznikowej, 42 usługi konstruktorskie, ekspertyzy inżynieryjne, usługi laboratoryjne w zakresie wykonywania pomiarów wielkości elek-
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trycznych i wielkości mechanicznych, usługi pomiarowe w zakresie
liczników energii, systemów pomiarowych i aparatury kontrolno-pomiarowej, testowanie materiałów, opracowanie programów komputerowych, doradztwo w zakresie techniki napędowej.

(111) 296089
(220) 2016 08 05
(210) 460018
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 10
(732) GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH SUFLIDOWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Teresin, PL.
(540) BEZ SZTUCZNYCH BARWNIKÓW
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, różowy, fioletowy, zielony,
pomarańczowy, czerwony
(531) 18.07.01, 18.07.99, 05.03.13, 05.03.16, 05.05.20, 05.05.21,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 jaja konsumpcyjne.
(111) 296090
(220) 2016 08 05
(210) 460020
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 10
(732) GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH SUFLIDOWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Teresin, PL.
(540) PAKOWANIE BEZDOTYKOWE
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, beżowy
(531) 02.09.14, 02.09.15, 18.07.01, 18.07.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 jaja konsumpcyjne.
(111) 296091
(220) 2016 08 08
(210) 460042
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 10
(732) ARTN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ArtN
(510), (511) 16 papier, druki, ulotki, drukowane foldery informacyjne,
broszury, katalogi, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, fotografie, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi agencji reklamowych,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, rynkowe badania opinii
publicznej, doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, usługi
w zakresie rekrutacji personelu, pomoc w nawiązywaniu kontaktów
handlowych, promowanie towarów i usług osób trzecich, handlowe
usługi doradcze dotyczące franchisingu, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, zarządzanie biznesowe dla sklepów, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, usługi
w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, badania rynku i badania marketingowe, marketing internetowy, marketing bezpośredni,
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych
i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, informacja o działalności gospodarczej i informacja handlowa, usługi sprzedaży detalicznej,
hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę
bezpośrednią: odzieży, obuwia, nakryć głowy, wyrobów jubilerskich,
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artykułów optycznych, zegarów i zegarków, wyrobów zegarmistrzowskich, artykułów informatycznie-komputerowych, urządzeń
oświetleniowych, artykułów wydawniczych, wyrobów papierniczych
i piśmienniczych, wyrobów tekstylnych, artykułów pasmanteryjnych,
wyrobów ze skóry, sprzętu biurowego, artykułów dekoracyjnych,
artykułów sportowych, gier i zabawek, mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, produktów związanych z wystrojem wewnętrznym i zewnętrznym powierzchni oraz urządzeniem i wyposażeniem domu,
artykułów wyposażenia łazienek, szkła i porcelany, produktów związanych z rekreacją, ogrodnictwem i majsterkowaniem, narzędzi oraz artykułów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu
RTV i AGD, artykułów spożywczych i przemysłowych, organizowanie
sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, zarządzanie hotelami, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi impresariów
w działalności artystycznej, wynajem dystrybutorów automatycznych,
36 wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, wynajmowanie centrów handlowych, wynajmowanie powierzchni biurowych,
usługowych, handlowych, użytkowych i mieszkań, usługi sprzedaży
powierzchni magazynowych i miejsc parkingowych, pośrednictwo
w wynajmie oraz sprzedaży powierzchni handlowych, usługowych,
administrowanie oraz zarządzanie nieruchomościami, w tym lokalami
użytkowymi i kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi
i rozrywkowymi, pobieranie czynszu, przyjmowanie opłat za rachunki,
usługi w zakresie wycen, usługi w zakresie prowadzenia kantorów wymiany walut, zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, usługi agencji nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, usługi finansowe, pieniężne i bankowe,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zbiórki funduszy na cele
dobroczynne, sponsorowanie finansowe, doradztwo w sprawach finansowych i ubezpieczeniowych, 37 usługi budowlane, usługi instalacyjne, remont nieruchomości, konserwacja nieruchomości, restauracja
budynków, naprawa i czyszczenie pojazdów samochodowych w stacjach obsługi, informacja budowlana, sprzątanie budynków i terenów
przemysłowych, prowadzenie punktów usług pralniczych, instalowanie, konstruowanie pawilonów handlowych i sklepów, wynajem koparek, instalowanie obiektów i urządzeń magazynowych, budowa i naprawa magazynów, instalacja maszyn, montaż rusztowań, mycie okien,
montaż i naprawa instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, usługi w zakresie naprawy i wymiany opon samochodowych,
instalowanie i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń łączności w tym telefonów, 39 usługi parkingowe, usługi transportu autobusami, dostawa,
wysyłanie i dystrybucja gazet i czasopism, dystrybucja towarów, wynajmowanie miejsc parkingowych i garaży dla pojazdów, informacja
o składowaniu, informacja o transporcie, wypożyczanie kontenerów
magazynowych, wypożyczanie chłodni, magazynowanie, wynajmowanie magazynów, pakowanie towarów, usługi pośrednictwa transportowego, 41 edukacja, rozrywka i sport, fitness kluby, usługi siłowni,
kręgielnie, usługi kinowe, usługi salonów gier, informacja o rekreacji,
informacja o rozrywce, organizowanie konkursów, organizowanie loterii, organizowanie zawodów i imprez sportowych, wypożyczanie nagrań filmowych i dźwiękowych, organizowanie występów cyrkowych,
usługi związane z dyskotekami, organizowanie festiwali sztuki w tym
festiwali filmowych, usługi klubów rozrywkowych i sportowych, obsługa lunaparków, kultura fizyczna, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych i edukacyjnych, muzea, usługi parków rozrywki, planowanie przyjęć, przedstawienia teatralne, rezerwacja miejsc na imprezy
rozrywkowe, pokazy [do celów szkoleniowych], pokazy na żywo w celach rozrywkowych, tresura zwierząt, informacja o wypoczynku, usługi
rekreacyjne, wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, usługi związane z organizacją i prowadzeniem nauczania i rozrywki: konkursów i klubów edukacyjnych, rozrywkowych
i poprawy zdrowia, balów, konkursów piękności, studia filmowego,
przedstawień teatralnych, studia nagrań, salonów gier, sal koncertowych, organizacja i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów i przyjęć, informacja o edukacji, usługi doradztwa
w zakresie rozrywki, 42 usługi w następującym zakresie: wzornictwo
przemysłowe, stylizacja, architektura, usługi artystów-grafików, usługi
projektowania, badania oraz opracowywanie projektów technicznych,
prace badawczo-rozwojowe na rzecz osób trzecich, projektowanie
budynków, dekoracji wnętrz, opakowań, planowanie związane z urbanistyką i planowaniem centrów handlowych w obrębie miast, usługi
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w zakresie projektowania, opracowywania i analiz systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów, konserwacja oprogramowania
komputerowego, grafika artystyczna, potwierdzanie autentyczności
dzieł sztuki, 43 usługi restauracyjne, barowe, kateringowe, usługi zakwaterowania tymczasowego, wynajem sal na posiedzenia, konferencje, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi kawiarni, kafeterie [bufety],
usługi restauracji fast-food, opieka nad dziećmi, 44 salony fryzjerskie,
kosmetyczne i salony piękności, gabinety odnowy biologicznej, gabinety fizjoterapeutyczne.

(111) 296092
(220) 2016 08 08
(210) 460043
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) Simeks Tibbi Sistemler Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi,
Stambuł, TR.
(540) STOCKART
(540)

(531) 01.13.01, 26.13.01, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 10 narzędzia oraz umeblowanie ze specjalnym przeznaczeniem do celów medycznych, stomatologicznych i weterynaryjnych, urządzenia do przechowywania i porządkowania do zastosowania przy zarządzaniu inwentarzem lekarstw i materiałów
medycznych, całość do zastosowania w celach medycznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych, pojemniki oraz szafki z regulowaną bądź ustaloną temperaturą dla celów medycznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych, 20 meble ujęte w tej klasie.
(111) 296093
(220) 2016 08 08
(210) 460079
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) BeVege
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, jasnozielony, czarny
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 parówki VEGE, curry VEGE, pasty pomidorowo-paprykowe VEGE, pasty grzybowe VEGE, pasty pomidorowe VEGE, mielone
VEGE, buritto VEGE, pasztety pieczone VEGE, pasztety włoske VEGE,
pasztety z ziarnami VEGE, 35 usługi organizacji sieci sprzedaży wraz
z przekazaniem doświadczeń i znaków towarowych (franchising),
sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów VEGE: parówki, curry, pasty pomidorowo-paprykowe, pasty grzybowe, pasty pomidorowe,
mielone, buritto, pasztety pieczone, pasztety włoske, plastry z ziarnami, doradztwo w sprawie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 usługi magazynowania, składowania i dystrybucji produktów VEGE: parówki, curry, pasty pomidorowo-paprykowe,
pasty grzybowe, pasty pomidorowe, mielone, buritto, pasztety pieczone, pasztety włoske, plastry z ziarnami.
(111) 296094
(220) 2016 08 09
(151) 2017 02 23
(441) 2016 11 07
(732) MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) Virtual
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.04

(210) 460123
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(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycznych,
mleczka do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotony do celów kosmetycznych, żele do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki
do celów perfumeryjnych, olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby
perfumeryjne, wody kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do kąpieli, żele pod prysznic, mydła, mydła lecznicze, środki
do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne do płukania jamy ustnej,
sole do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, produkty
kosmetyczne i preparaty do opalania i po opalaniu oraz do ochrony
przeciwsłonecznej, produkty do makijażu i demakijażu, kosmetyki
upiększające, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, produkty do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi.

(111) 296095
(220) 2016 08 09
(210) 460133
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) CZACHOROWSKI ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWE, Czaple, PL.
(540) Fahrenheit
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 artykuły spożywcze świeże i o przedłużonym okresie
składowania w tym takie zwłaszcza jak konserwowane przez mrożenie i/lub konserwowane przez głębokie mrożenie oraz glazurowane,
i/lub schładzane poniżej temperatury otoczenia takie zwłaszcza jak
alginiany do celów spożywczych, anchois jako produkt finalny lub
półprodukt spożywczy do dalszego przetwarzania w gospodarstwie
domowym lub w gastronomii, bekon i produkty spożywcze z wykorzystaniem bekonu jako surowca dominującego do dalszego przetwarzania w gospodarstwie domowym lub w gastronomii, konserwowane białko jaj drobiowych jako produkt spożywczy o charakterze
prezerwy do bezpośredniego spożycia, lub do dalszego przetwarzania w gospodarstwie domowym lub w gastronomii, białko spożywcze pochodzenia naturalnego inne niż z jaj drobiowych do dalszego
przetwarzania w gospodarstwie domowym lub w gastronomii, śmietanka słodka i śmietana bita naturalna, homogenizowana, nawaniana, barwiona, spieniona, gazowana lub w inny sposób przygotowana
do spożycia w gospodarstwie domowym lub do dalszego wykorzystania w gastronomii jako produkt spożywczy o charakterze prezerwy, bulion, wywar, odwar, napar z warzyw, owoców i części zwierzęcych spożywczych do konsumpcji jako produkt spożywczy finalny
domowy lub jako surowiec gastronomiczny o charakterze prezerwy
do dalszego przetwarzania, cebule, pędy, liście, korzenie, kwiatostany i kłącza roślinne oraz ich mieszaniny oraz i/albo kompozycje smakowo-zapachowe z nich otrzymane przez suszenie, liofilizowanie,
marynowanie, termicznie obrabianie albo w inny sposób zakonserwowanie jako produkty finalne do bezpośredniego spożycia lub jako
substraty do dalszego przetwarzania dla celów gastronomicznych
lub do użytku domowego, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane,
roślinne inne niż ziemniaczane, chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, chrupki warzywne sporządzone z surowców pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego traktowane jako pemikan do bezpośredniego spożycia lub jako substraty do dalszego przetwarzania dla
celów gastronomicznych lub do użytku domowego, przetworzone
do postaci konsumpcyjnej lub w postaci naturalnej owoce cytrusowe, figi, banany, pataty i daktyle i ich części w postaci gotowej
do bezpośredniego spożycia oraz przetwory sporządzone z nich jako
z surowca podstawowego lub z mieszaniny surowców podstawowych do dalszego przetwarzania otrzymane przez suszenie, liofilizowanie, marynowanie lub termicznie obrabianie albo w inny sposób
albo w inny sposób zakonserwowane, przetworzony drób nieżywy
jako tuszki i/lub podroby drobiowe do bezpośredniego spożycia
w gospodarstwie domowym i w gastronomii oraz konserwowane
jako produkt spożywczy o charakterze prezerwy do dalszego przetwarzania, konfitury, przeciery, i dżemy owocowe oraz owocowo-warzywne do bezpośredniego spożycia w gospodarstwie domowym
i do zastosowania w gastronomii jako produkt spożywczy o charakterze prezerwy do dalszego przetwarzania, ekstrakty mięsne w sta-
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nie płynnym, półpłynnym, pastowanym stało postaciowym lub stałym jako produkt spożywczy do bezpośredniego spożycia
w gospodarstwie domowym i/lub do zastosowania w gastronomii
jako produkt spożywczy o charakterze prezerwy do dalszego przetwarzania, groch, fasolka, bób, soczewica, selekcjonowane ziarno
zbożowe konserwowane jako produkt spożywczy o charakterze finalnym do spożycia domowego lub jako prezerwa gastronomiczna
do dalszego przetwarzania, filety rybne, płaty, grzbiety, płetwy, pęcherze, skórki i inne produkty z ryb i z innych niż ryby owoców morza
i z wód śródlądowych jako surowca podstawowego stosowane jako
produkt spożywczy o charakterze finalnym do spożycia domowego
lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, sprawione do postaci konsumpcyjnej flaki wołowe lub baranie jako produkt spożywczy o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia
domowego lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, galaretki jadalne inne niż owocowe sporządzone z roślin, galaretki mięsne i/lub rybne, galaretki owocowe i warzywne jako produkt finalny do bezpośredniego spożycia lub do dalszego
przetwarzania w gastronomii, groszek zielony konserwowy jako produkt spożywczy o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia
lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, grzyby leśnie i grzyby hodowlane w tym pieczarki i trufle konserwowane
jako produkt spożywczy o charakterze finalnym do bezpośredniego
spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, sprawione homary nieżywe, raki i kraby i przetwory z homarów,
raków i krabów potraktowanych jako surowiec podstawowy jako
produkt spożywczy o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania,
jaja drobiu domowego, jadalne jaja ślimaków hodowlanych, jaja
w proszku, żółtka jaj w proszku, białko z jaj w proszku jako produkt
spożywczy o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia lub
jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, kefiry
i jogurty naturalne oraz jogurty smakowe zaprawiane nutami smakowymi lub zapachowymi jako produkt spożywczy o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna
do dalszego przetwarzania, chrzan, kalarepa, skorzonera lub kapusta
kiszona lub zakwaszona i przetwory z nich jako z surowca dominującego jako produkt spożywczy o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia w gospodarstwie domowym lub jako prezerwa gastronomiczna, bułczanka lub kaszanka lub ziemniaczanka
sporządzona z wykorzystaniem krwi zwierzęcej jako dominującego
składnika podstawowego jako produkt wędliniarski o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, kawior naturalny jesiotrowy i kawior hodowlany z ryb jesiotrowatych jeziorowych i przetwory z nich
jako surowca podstawowego jako produkt spożywczy o charakterze
finalnym do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, kazeina do celów spożywczych
jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, naturalny nie aromatyzowany i nie doprawiany smakowo jogurt i kefir jako
napój na bazie mleka krowiego i przetwory spożywcze z kefiru i jogurtu mlecznego krowiego jako surowca podstawowego do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego
przetwarzania, nie będąca kaszanką lub bułczanką lub ziemniaczanką kiełbasa krwista, kiełbasa pełno mięsna, kiełbasa z mieszanek
mięsno-warzywnych zawierająca mięso zwierzęce jako składnik dominujący jako produkt spożywczy o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego
przetwarzania, klej rybi jako nie podstawowy składnik wiążący
do środków spożywczych mających charakter prezerwy do dalszego
przetwarzania, kompot owocowy-płynny i stężony gęsto płynny jako
koncentrat będący produktem spożywczym o charakterze finalnym
do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna
do dalszego przetwarzania, zagęszczony płynny wywar lub odwar
lub napar owocowy i warzywny jako koncentrat kompotu pitnego
do dalszego przetwarzania jako produkt spożywczy o charakterze
finalnym do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna, koncentraty pomidorowe inne niż sos typu keczup, koncentraty warzywne jako buliony finalne, koncentraty jako rosoły, koncentraty jako baza na bulion lub sos, koncentraty jako baza na rosół
do dalszego przetwarzania jako produkt spożywczy o charakterze
finalnym do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna, konserwy mięsne, konserwy rybne, konserwy z owocami,
konserwy z warzywami, konserwy mieszane jako produkt spożywczy o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia lub jako pre-
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zerwa gastronomiczna, pikle, korniszony, korniszony w mieszaninach z jarzynami w zaprawach octowych lub solnych jako produkt
spożywczy o charakterze finalnym lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, mączki spożywcze pochodzenia roślinnego oraz mączki spożywcze jako przetwory z kości lub ości rybnych oraz jako olej kośmy jadalny jako produkt spożywczy
o charakterze prezerwy do dalszego przetwarzania, krem spożywczy
na bazie masła lub na bazie homogenizatów olejowych roślinnych
lub pochodzenia zwierzęcego jako produkt spożywczy o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, raki, homary i krewetki nieżywe całości i przetwory spożywcze z krewetek, raków i homarów
w całości jako z surowca podstawowego jako produkt spożywczy
o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, naleśniki i/lub krokiety zawijane w cieście mącznym lub ryżowym jako produkt spożywczy o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia lub jako
produkt gastronomiczny do dalszego przetwarzania, płynne lub gęstopłynne przetwory spożywcze z krwi zwierzęcej jako z surowca
podstawowego takie jak płynna czarnina jako zupa lub jako gęsto
płynny inny niż zupa produkt spożywczy o charakterze finalnym
do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna
do dalszego przetwarzania, kumys z przetworzonego mleka innego
niż krowie jako napój mleczny finalny do bezpośredniego spożycia
lub jako produkt gastronomiczny do dalszego przetwarzania, langusty nieżywe i ich części i przetwory spożywcze z nich jako z surowca
podstawowego jako produkt spożywczy o charakterze finalnym
do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna
do dalszego przetwarzania, lin, karp, łosoś, węgorz, karaś, tołpyga
i inne słodkowodne ryby i przetwory z nich jako z surowca podstawowego jako produkt spożywczy o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, łój spożywczy pochodzenia zwierzęcego gastronomiczna
do dalszego przetwarzania, małże jadalne nieżywe lub ich części jako
produkt spożywczy o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania,
margaryna, margaryna nawaniana nutami smakowo-zapachowymi,
margaryna lub inna niż margaryna omasta z egzotycznymi nutami
smakowymi kuchni dalekowschodniej jako produkt spożywczy
o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia łub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, marmolada owocowa lub owocowo-warzywna stalo, postaciojako produkt spożywczy
o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, masło, masło archaidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe, masło kokosowe jako
produkt spożywczy o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania,
miąższ z owoców lub kłączy, lub liści, lub kwiatostanów roślinnych
jako półprodukt o charakterze prezerwy gastronomicznej do dalszego przetwarzania, mięso w tuszach lub ich częściach, mięso konserwowane, mięso puszkowane, mięso solone jako produkt spożywczy
o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, migdały parowane
lub w inny sposób przygotowywane do bezpośredniego spożycia
oraz przetwory z migdałów jako surowca podstawowego jako produkt spożywczy o charakterze finalnym lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, mleko i mleczne produkty, napoje mleczne lub z przewagą mleka jako surowca podstawowego,
mleko konfekcjonowane w opakowaniach jednostkowych jako produkt spożywczy o charakterze finalnym lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, mrożone, suszone, liofilizowane,
wędzone owoce jako produkt spożywczy o charakterze finalnym lub
jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, olej kokosowy, olej kukurydziany, olej palmowy do celów żywnościowych,
olej rzepakowy jadalny, olej sezamowy, olej słonecznikowy do celów
spożywczych, olej z oliwek jadalny, olej z orzechów palmowych
do celów żywnościowych, inne nie wymienione oleje jadalne jako
mieszaniny różnych gatunków olei jako produkty spożywczego bezpośredniego spożycia lub do dalszego przetwarzania gastronomicznego, oliwki konserwowane jako produkt spożywczy o charakterze
finalnym lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, orzechy spreparowane, orzeszki arachidowe preparowane
oraz produkty spożywcze sporządzone z nich jako z surowca podstawowego jako produkt o charakterze finalnym do bezpośredniego
spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarza-
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nia, ostrygi nieżywe jako prezerwa gastronomiczna do dalszego
przetwarzania, owoce gotowane, suszone, liofilizowane, wędzone,
kandyzowane, lub w inny sposób zakonserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce puszkowane, jako
produkt spożywczy o charakterze finalnym lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, pasty zawierające tłuszcz
do kanapek jako produkt spożywczy o charakterze finalnym lub jako
prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, pasztety jako
produkt spożywczy o charakterze finalnym, pektyna do celów spożywczych jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, pikle warzywno-owocowe jako produkt spożywczy o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa
gastronomiczna do dalszego przetwarzania, maca oraz placki spożywcze pszenne, żytnie, kukurydziane i ziemniaczane jako produkt
spożywczy o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia lub
jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, podpuszczka spożywcza pofermentacyjna jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, preparaty spożywcze smakowo-zapachowe jako dodatki do produkcji bulionów mięsnych jako prezerwa
gastronomiczna do dalszego przetwarzania, proteiny spożywcze
jako prezerw-a do dalszego przetwarzania, przeciery spożywcze
owocowo-warzywne, przeciery pomidorowe nie będące keczupami
do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna
do dalszego przetwarzania, pyłki kwiatowe jako żywność do dalszego przetwarzania gastronomicznego, rodzynki i przetwory spożywcze z użyciem rodzynek jako surowca podstawowego jako produkt
spożywczy o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia lub
jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, rosół
z mięsa lub ryb lub innych niż ryby owoców morza jako produkt spożywczy o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia lub jako
prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, gdzie indziej
nie wymienione części roślin strączkowych konserwowane jako produkt spożywczy o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia
lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, ryby,
potrawy rybne, ryby konserwowane, ryby nieżywe, ryby puszkowane, ryby solone jako produkt spożywczy o charakterze finalnym
do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna
do dalszego przetwarzania, sałatki owocowe, sałatki warzywne jako
produkt spożywczy o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania,
szproty i szprotki bałtyckie oraz sardynki w oleju lub w zaprawach
smakowych jako produkt spożywczy o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, sery jako produkt spożywczy o charakterze finalnym lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania,
serwatka mleko pochodna jako składnik podstawowy produktów
spożywczych lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, składniki nie podstawowe smakowo-zapachowe pochodzenia roślinnego do sporządzania zup i sosów spożywczych jako
produkt spożywczy o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania,
preparowane skórki owocowe jako nie podstawowy surowiec
do sporządzania produktów spożywczych, smalec, soczewica konserwowana oraz produkty spożywcze sporządzone z niej jako surowca podstawowego jako produkt o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego
przetwarzania, soja konserwowana spożywcza i produkty z soi jako
surowca podstawowego jako produkt o charakterze finalnym
do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna
do dalszego przetwarzania, inny niż pitny sok pomidorowy do celów
kulinarnych jako dodatek do potraw, smakowo-zapachowe soki roślinne jako nie dominujące dodatki do gotowania lub przyrządzania
potraw jako produkt spożywczy o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego
przetwarzania, sos z borówki jako produkt spożywczy o charakterze
finalnym lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, żurawina jako płynny lub gęsto płynny kompot albo jako wysusz stało postaciowy lub pastowaty będący dodatkiem smakowo-zapachowym do potraw do dalszego przetwarzania
gastronomicznego, preparowany i termicznie obrabiany szpik kostny zwierzęcy jadalny i przetwory ze szpiku zwierzęcego jako surowca
podstawowego jako produkt spożywczy o charakterze finalnym
do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna
do dalszego przetwarzania, szynka świeża i konserwowana, śledzie
i przetwory ze śledzi jako surowca podstawowego jako produkt spo-
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żywczy o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia lub jako
prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, spożywcze
ślimaki morskie nieżywe i przetwory spożywcze z nich jako surowca
podstawowego jako produkt spożywczy o charakterze finalnym
do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna
do dalszego przetwarzania, śmietana jako produkt mleczarski finalny
lub do dalszego przetwarzania, tahini jako pasta spożywcza z ziarna
sezamowego do bezpośredniego spożycia jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, tłuszcze jadalne, tofu jako produkt spożywczy o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia
lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, trufle
konserwowane jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, tuńczyk i przetwory z tuńczyka jako produkt spożywczy
o charakterze finalnym lub jako prezerwa do dalszego przetwarzania, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, warzywa puszkowane, warzywa suszone jako produkt spożywczy o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna
do dalszego przetwarzania, wątróbka drobiowa i przetwory z wątroby zwierzęcej lub rybnej jako z surowca podstawowego jako produkt
spożywczy o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia lub
jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, wędliny
jako produkt spożywczy o charakterze finalnym, wieprzowina i przetwory z mięsa wieprzowego inne niż wędliny jako produkt spożywczy o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia lub jako
prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, wiórki kokosowe jako nie podstawowy dodatek do potraw, wyciągi z wodorostów morskich do celów spożywczych jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, produkty spożywcze z ziemniaków
jako surowca podstawowego jako produkt o charakterze finalnym
lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, spożywcze zioła ogrodowe konserwowane jako produkt o charakterze
finalnym lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, zupy wieloskładnikowe i wielosmakowe, zupy jarzynowe jako
produkt spożywczy o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania,
żelaty’na spożywcza jako składnik żelujący do potraw do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, żółtka jajek i przetwory spożywcze z żółtka jaj jako surowca podstawowego jako produkt spożywczy o charakterze finalnym
lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania,
30 nie medyczne dietetyczne, ziołowe, regeneracyjne i energetyzujące oraz inne gdzie indziej nie wymienione substancje, przyprawy
i dodatki do potraw i napojów wytworzone z użyciem dodatków pochodzenia roślinnego nie zawarte w innych klasach takie jak anyż,
anyż gwiaździsty, aromaty do ciasta inne niż esencje, aromaty do napojów inne niż esencje, aromaty inne niż oleje esencyjne, batony lukrecjowe stosowane w cukiernictwie, biszkopt jako finalny produkt
spożywczy, bułki, bułeczki słodkie, bułki do hot-dogów, bułki nie słodzone do zapiekanek, bułki aromatyzowane lub z dodatkową nutą
smakową jako przekąska do aperitifów, bułka tarta, ciasto do pizzy
lub innego podobnego wytworu spożywczego stołowego otrzymane z przeważającym użyciem surowców mącznych, mlecznych i jajecznych, chałwa, chleb, chleb bez drożdżowy, chow-chow jako smakowa korzenna przyprawa kuchenna lub stołowa do potraw kuchni
azjatyckiej, chutney jako ostry gęsty sos do potraw kuchenny lub
stołowy, ciasta mączne, ryżowe, z nasion strączkowych, z nasion
kuchni afrykańskiej tym bananowe, ciasto w proszku, cukier spożywczy inny niż do celów przetwórstwa przemysłowego żywności, cukierki, cukierki miętowe, curry jako przyprawa do potraw kuchenna
lub stołowa, cykoria jako substytut kawy, cynamon jako przyprawa
do potraw kuchenna lub stołowa, czekolada spożywcza oraz czekolada sproszkowana jako dodatek do potraw, konfekcjonowane
nie medyczne drożdże spożywcze w postaci kostek lub bloków, w tabletkach, jako upłynniony zaczyn drożdżowy, jako ekstrakt słodu
do celów spożywczych, spożywcze enzymy syntetyczne lub pochodzenia naturalnego jako dodatki wspomagające do ciast i do innych
niż ciasta wypieków, nie wymienione gdzie indziej esencje do artykułów żywnościowych z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów
esencyjnych, galaretki owocowe jako słodycze, galaretki spożywcze
mięsno-rybne, korzenne lub warzywne, gałka muszkatołowa jako
przyprawa, glukoza do celów spożywczych, gluten do celów spożywczych, gofry, goździki jako przyprawa, guma do żucia inna niż
do celów medycznych, herbata, herbata mrożona, herbata ziołowa
do zaparzania, do odwarów i naparów, herbatniki słodowe, pieprzowe, paprykowe, z nutą smakową rybną, korzenną, lub ziołową, imbir
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jako przyprawa, jadalne ozdoby do ciast nie będące samodzielnymi
potrawami, jęczmień gnieciony, łuskany, preparowany dodatkami
nuty smakowej lub zapachowej, nie będący napojem jogurt mrożony
jako lody spożywcze, kakao jako napój lub jako składnik dominujący
do potraw, konfekcjonowane kanapki i sandwicze z różnymi nadzieniami mięsnymi, warzywnymi i rybnymi, kapary, karmelki jako cukierki, kasza manna, tapioka i wszelkie inne kasze spożywcze z nasion zbożowych, strączkowych i egzotycznych, kawa, kawa jako
aromat kawowy, kawa nie palona, kawa nienaturalna, keczup jako
sos stołowy lub gastronomiczny na bazie pomidorów i lub papryki
jako surowca dominującego, spożywczy kit pszczeli w postaci czystej, propolis spożywczy na bazie kitu pszczelego jako składnika dominującego do potraw kuchenny lub stołowy, nie medyczny kleik
spożywczy na bazie mleka jako potrawa stołowa lub kuchenna prezerwa spożywcza, suchary i krakersy jako produkty piekarnicze
o przedłużonym okresie przydatności do spożycia, kuchenna lub stołowa kukurydza łuskana, mielona, palona, prażona, suszona, liofilizowana lub jako pop-com do potraw, kurkuma jako nie podstawowy
składnik do żywności stołowej lub gastronomicznej, kuskus jako charakterystyczna kasza spożywcza kuchni azjatyckiej, środki wiążące
i stabilizujące do lodów spożywczych, lody spożywcze w proszku
oraz lody konfekcjonowane w opakowaniach zbiorczych i jednostkowych, lody spożywcze w stanie stałym, w proszku, lub w stanie półpłynnym albo płynnym jako serbet lodowy, bakteriostatycznie unieczynniony lód w kostkach lub jako grys do napojów chłodzących, lód
kuchenny naturalny lub sztuczny do konserwacji krótkoterminowej
żywności, makaron nitki, paski, rurki, muszelki, makaron bezglutenowy nie leczniczy, makaroniki jako wyroby cukiernicze, marcepan,
mączka z roślin strączkowych, mąka jęczmienna, ziemniaczana, melasa spożywcza, mięso lub ryby i produkty morza w cieście jako produkt finalny do spożycia, mięta do wyrobów cukierniczych, ocet,
ocet zapachowy, ocet winny, ocet palmowy, owies gnieciony, łuskany, prasowany jako produkt spożywczy, pasta spożywcza migdałowa, orzechowa, kukurydziana, rybna, pastylki jako cukierki, pasztety
i paszteciki z nadzieniem owocowym, warzywnym, korzennym, mięsnym lub rybnym, krakersy i herbatniki, pieczywo imbirowe jako
piernik, pieprz, pierogi z nadzieniem serowym, warzywnym, mięsnym lub rybnym, pierożki typu ravioli, pizza, płatki zbożowe suszone, placki, placki drożdżowe, kukurydziane, drożdżowe, ziemniaczane, fasolowe, strączkowe, placki do pizzy, płatki kukurydziane,
owsiane, zbożowe, pomadki jako cukierki, praliny, preparaty aromatów do żywności o nutach zapachowych warzywnych, korzennych,
mięsnych i rybnych, preparaty do zmiękczania i dearomatyzacji mięsa, preparaty roślinne bezkofeinowe zastępujące kawę naturalną,
kuchenne i gastronomiczne preparaty usztywniające do bitej śmietany, syntetyczny proszek do pieczenia, gdzie indziej nie wymienione przyprawy do potraw stołowe i gastronomiczne, pudding, ryż,
sago, skrobia do celów spożywczych, słodycze, słodycze jako cukierki, słodycze do dekoracji choinek, słodycze do ssania, słodziki syntetyczne i naturalne stołowe i gastronomiczne, słód jako półprodukt
do celów spożywczych, sos sojowy, sosy jako przyprawy, sosy
do mięsa, sosy do polewania deserów, sosy do sałatek, inne niż keczup sosy pomidorowe, sól kuchenna, selerowa, czosnkowa, paprykowa, warzywna, korzenna, spaghetti jako makaron, suchary, konfekcjonowane sushi kuchni japońskiej jako potrawa rybna stołowa,
syrop cukrowy do celów spożywczych, szafran jako przyprawa
do potraw, środki wiążące do lodów spożywczych, tarta z nadzieniem z owoców, warzyw, mięsa i ryb, tortilla z nadzieniem z owoców,
warzyw, mięsa i ryb, wanilia jako aromat do potraw, aldehyd jako syntetyczny substytut wanilii, wermiszel, bakteriologicznie unieczynniona preparowana woda morska do gotowania, gdzie indziej
nie wymienione wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie
migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych,
wyroby cukiernicze na bazie kakao, zagęszczacze pochodzenia naturalnego inne niż syntetyczne stosowane przy gotowaniu produktów
spożywczych, ziele angielskie jako przyprawa do potraw, zielenina
jako susz lub jako części zielone roślin spożywczych do przyprawiania potraw, żywność na bazie mąki gdzie indziej nie wymieniona,
32 napoje takie jak napoje bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe,
bezalkoholowe napoje z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, brzeczka, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, esencje
do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, lemoniady, mleko
migdałowe jako napój, moszcz winogronowy, pastylki lub proszek
do wytwarzania napojów musujących, napoje serwatkowe, roszada,
piwo, piwo imbirowe, preparaty smakowo-zapachowe do likierów,
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sarsaparylla, orszada i lemoniada, skoncentrowane pitne soki owocowe, soki warzywne, sok i napój pomidorowy, sorbety, syropy
do napojów, syropy do sporządzania lemoniady, gdzie indziej
nie wymienione środki do wytwarzania napojów, woda gazowana
i produkty do jej wytwarzania, woda litowa, woda mineralna i produkty do jej wytwarzania, woda sodowa, woda selcerska, woda stołowa, stężone wyciągi bezalkoholowe z owoców i warzyw jako mieszanki do sporządzania napoi, wyciąg z chmielu do wytwarzania
piwa, mleko arachidowe jako napój bezalkoholowy, mleko migdałowe jako napój, mleko z orzeszków arachidowych jako napój bezalkoholowy, napoje izotoniczne, napoje serwatkowe, nawaniane i aromatyzowane nektary owocowe, pastyIki do napojów gazowanych,
piwo, piwo imbirowe, piwo słodowe, preparaty do produkcji napojów, preparaty do produkcji wody gazowanej, preparaty do sporządzania likierów, produkty do wytwarzania wody gazowanej, proszek
do wytwarzania napojów gazowanych, syropy, syropy do lemoniady,
syropy do napojów, 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa takie jak
alkohol miętowy, alkohol ryżowy, alkohole, likiery i nalewki alkoholowe na podkładach pochodzenia roślinnego wspomagające trawienie
i łaknienie, anyżówka, bananówka, cytrynada alkoholowa, pomarańczówka jako napój alkoholowy, likiery sporządzone w użyciem alkoholu jako składnika dominującego, aperitify, arak, brandy, curacao
jako likier, dżin, naturalnie fermentowane ekstrakty alkoholowe lub
produkty alkoholizowane sporządzone na bazie z owoców i warzyw,
pitne ekstrakty owoców i warzyw z alkoholem jako składnikiem dominującym, smakowe i zapachowe esencje alkoholowe z owoców
i warzyw do zaprawiania napoi pitnych, gorzkie lub wytrawne oraz
półwytrawne nalewki naturalnie alkoholowe i alkoholizowane, gruszecznik jako wino, lub jako napój alkoholowy, jabłecznik wino lub
jako napój alkoholowy, kirsz jako wiśniówka pitna, koktajle pitne
o dominującej nucie smakowo-zapachowej anyżowej, bananowej,
cytrynowej, pomarańczowej, warzywnej, likiery pitne wielosmakowe, jabłecznik jako wino lub jako nalewka wysoko alkoholowa, likier
miętowy, likier anyżowy, bananowy, cytrynowy, pomarańczowy,
miód pitny, napoje alkoholowe sporządzone na bazie destylatów,
napoje alkoholowe zawierające owoce i warzywa lub ich części jako
nie dominujące składniki smakowe i zapachowe, piquette jako wino
wysoko alkoholowe z wytłoczyn winogronowych, palinka, rum, sake,
wino, wódka, 35 usługi reklamy dla potrzeb osób trzecich i dostarczanie odnośnych informacji dotyczących możliwości eksportu, importu, dystrybucji, walorów smakowo-zapachowych i cech materiałowych i organoleptycznych wszelkiego rodzaju potraw, składników
do potraw, przypraw spożywczych, alkoholowych i alkoholizowanych oraz bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania,
konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi,
kolportaż degustacyjnych próbek wszelkiego rodzaju potraw i składników potraw oraz alkoholowych i alkoholizowanych i bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi i dostarczanie
odnośnych informacji, wydawanie i administrowanie kuponami
w celu promocji sprzedaży wszelkiego rodzaju potraw, alkoholowych i alkoholizowanych i bezalkoholowych napoi oraz składników
do ich sporządzania, konserwowania i bakteriologicznego unieczynniania, oraz dostarczanie odnośnych informacji, usługi agencji planowania i promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich wszelkiego rodzaju potraw, składników potraw, alkoholowych i alkoholizowanych oraz
bezalkoholowych napoi i składników do ich sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi oraz dostarczanie odnośnych informacji, usługi analizy i doradztwa w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą dotyczącą produkcji,
składowania, konfekcjonowania oraz utylizowania wszelkiego rodzaju potraw i napoi i dostarczanie odnośnych informacji, usługowe badania rynkowe dotyczące popytu i podaży wszelkiego rodzaju potraw i napoi i dostarczanie odnośnych informacji, dostarczanie
informacji dotyczących aktualnej oferty osób trzecich w sprawach
sprzedaży wszelkiego rodzaju potraw i napoi, wynajmowanie nośników reklamowych służących dystrybucji wszelkiego rodzaju potraw
i napoi i dostarczanie odnośnych informacji, wynajem saturatorów,
automatów sprzedażowych i podobnego rodzaju maszyn do sprzedaży, konfekcjonowania, przechowywania, uzdatniania i utylizacji
wszelkiego rodzaju potraw, środków spożywczych i napoi, wynajem
powierzchni reklamowej i reklama na rzecz osób trzecich w witrynach internetowych wszelkiego rodzaju potraw, składników potraw
i napoi i dostarczanie odnośnych informacji, usługi prowadzenia ma
rzecz osób trzecich punktów handlowych, sklepów, magazynów lub
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hurtowni z żywnością i napojami i dostarczanie odnośnych informacji, 39 usługi logistyczne w sektorze transportowym dla wszelkiego
rodzaju żywności, składników spożywczych i napoi, usługowa spedycja, fracht i pośrednictwo frachtowe wszelkiego rodzaju żywności
i napoi oraz składników sprzętowych i oprogramowania komputerowego do produkcji i dystrybucji żywności i napoi, usługi maklerstwa
transportowego wszelkiego rodzaju żywności i napoi oraz składników wyposażenia sprzętowego i oprogramowania komputerowego
do nich, usługowe pośrednictwo transportowe w przewozie wszelkiego rodzaju żywności i napoi, usługi kurierskie w zakresie dostarczania dla potrzeb imprez okolicznościowych wszelkiego rodzaju
żywności, składników spożywczych oraz oprzyrządowania i oprogramowania do nich, usługi formatowania palet transportowych
do przewozu wszelkiego rodzaju żywności, składników pokarmowych i napoi, dostarczanie wszelkiego rodzaju żywności, składników
pokarmowych i napoi zamówionych korespondencyjnie, usługowe
doręczanie i dostawy takich towarów przy sprzedaży wysyłkowej,
dystrybucja wody pitnej konfekcjonowanej, usługi transportowe pojazdami z obniżoną temperaturą i chłodniami, usługi transportowe
pojazdami izotermami wszelkiego rodzaju żywności i napoi i składników do ich sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego, usługowy załadunek i rozładunek wszelkiego potraw,
składników pokarmowych i napoi oraz składników sprzętowych
i oprogramowania komputerowego do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego, usługi związane z konfekcjonowaniem przed wysyłką wszelkiego rodzaju żywności i napoi,
usługi związane z gromadzeniem dla potrzeb osób trzecich towarów
w magazynach lub innych budynkach w celu zabezpieczenia przed
zniszczeniem lub kradzieżą wszelkiego rodzaju żywności i napoi,
usługowe wynajmowanie specjalistycznych magazynów do przechowywania wszelkiego rodzaju żywności i napoi, usługi wypożyczania kontenerów magazynowych do przechowywania wszelkiego
rodzaju żywności i napoi, wypożyczanie ciężarowych samochodów
wyspecjalizowanych w ty-m izotermicznych do przewozu wszelkiego rodzaju żywności i napoi, usługi magazynowania elektronicznie
zapisanych danych oraz dokumentów dotyczących wszelkiego rodzaju żywności i napoi oraz składników do ich sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego oraz ich utylizacji, informacja o tych usługach.

(111) 296096
(220) 2016 08 10
(210) 460145
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) JASEK AGNIESZKA DENTAL UNION LABORATORY, Warszawa, PL.
(540) IRDENT INSTYTUT REHABILITACJI DENTYSTYCZNEJ
(510), (511) 41 usługi szkoleniowe w zakresie stomatologii, protetyki
i ortodoncji, 42 usługi badań naukowych i technicznych w zakresie
stomatologii, protetyki i ortodoncji, 44 usługi w zakresie stomatologii, chirurgii stomatologicznej, profilaktyki schorzeń jamy ustnej
ortodoncji i protetyki, usługi rentgenowskie związane z diagnostyką
stomatologiczną.
(111) 296097
(220) 2016 08 10
(210) 460147
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) JASEK AGNIESZKA DENTAL UNION LABORATORY, Warszawa, PL. ;
(540)
(540)

(531) 26.01.02, 26.01.04, 26.05.01, 26.05.09, 26.05.16, 26.13.25,
01.15.23
(510), (511) 44 usługi zabiegów rehabilitacyjnych i porad w zakresie
stomatologii, protetyki i ortodoncji.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 296098
(151) 2017 02 14

(220) 2016 08 10
(441) 2016 10 24

(210) 460148
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(732) JASEK AGNIESZKA DENTAL UNION LABORATORY, Warszawa, PL. ;
(540) FIDO
FUNKCJONALNA
INTEGRACJA
DENTYSTYKI
I OSTEOPATII JASEK & KOMOROWSKI
(510), (511) 44 usługi zabiegów rehabilitacyjnych i porad w zakresie
stomatologii, protetyki i ortodoncji.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 296099
(220) 2016 08 11
(210) 460176
(151) 2017 03 06
(441) 2016 11 07
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Delecta PROSTO Z SERCA ZASMAKUJ! ZBOŻOWE CIASTECZKA
chrupiące 5 ZBÓŻ: AMARANTUS ORKISZ ŻYTO OWIES PSZENICA 20
SZTUK
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny, brązowy, jasnobrązowy,
pomarańczowy, jasnopomarańczowy, żółty, zielony
(531) 08.01.09, 08.01.10, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15, 26.01.02,
26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 30 ciasteczka w proszku, ciastka z budyniem, ciasto
[masa do pieczenia], ciasto biszkoptowe, ciasto na ciasta i ciastka,
ciasto na ciastka, ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wafle, ciasto
o przedłużonej trwałości, ciasto w proszku, mieszanki do ciast.
(111) 296100
(220) 2016 08 11
(210) 460180
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) HENDZEL ROBERT F.H.U. BAT PROFI, Będzin, PL.
(540) BAT PROFI
(510), (511) 7 akumulatory hydrauliczne, akumulatory hydropneumatyczne, akumulatory hydrauliczne stanowiące części maszyn,
akumulatory próżniowe do silników spalinowych wewnętrznego
spalania, 9 akumulatory alkaliczne, akumulatory zapłonowe, akumulatory samochodowe, akumulatory do pojazdów, akumulatory niklowo-kadmowe, akumulatory, elektryczne, do pojazdów, akumulatory
do pojazdów elektrycznych, akumulatory typu push-on-wciskane,
elektryczne akumulatory do zasilania pojazdów elektrycznych.
(111) 296101
(220) 2016 08 11
(210) 460196
(151) 2017 03 01
(441) 2016 11 07
(732) MEDICAL PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) NETZ
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski
(531) 26.11.02, 26.11.05, 26.11.06, 26.11.12, 26.11.25, 26.11.99,
27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe,
materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki od-
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każające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, bandaże chirurgiczne, chirurgiczne materiały opatrunkowe, chusteczki
do użytku chirurgicznego, kleje chirurgiczne, medyczne i chirurgiczne materiały opatrunkowe, plastry chirurgiczne, preparaty farmaceutyczne do chirurgii okulistycznej i wewnątrzgałkowej, preparaty
farmaceutyczne do użytku w okulistyce, produkty farmaceutyczne
do użytku okulistycznego, środki lepkosprężyste do celów okulistycznych, środki nawilżające do celów chirurgicznych, środki znieczulające do użytku chirurgicznego, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne,
medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu
i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane
w chirurgii, aparatura i instrumenty chirurgiczne, bajpasy chirurgiczne, cęgi chirurgiczne, przyborniki na instrumenty chirurgiczne, chirurgiczne pokrowce na obuwie, chirurgiczne przyrządy tnące, fartuchy
chirurgiczne, gąbki chirurgiczne, igły chirurgiczne, igły do akupunktury, igły do celów chirurgicznych, igły do celów medycznych, igły
do robienia zastrzyków, igły do strzykawek medycznych, igły do zastrzyków podskórnych, igły do zszywania, igły medyczne, igły podskórne do użytku podczas dializ nerkowych, igły podskórne do użytku w terapii infuzyjnej, instalacje laserowe do użytku medycznego,
instrumenty tnące do celów chirurgicznych, kompresory [chirurgia],
lampy chirurgiczne, laserowe narzędzia tnące do użytku medycznego, lasery do celów dentystycznych, lasery do celów medycznych,
lasery do celów okulistycznych, lasery do użytku w chirurgii, lasery
medyczne, lasery półprzewodnikowe do celów medycznych, lustra
chirurgiczne, maski chirurgiczne, narzędzia do nacinania do celów
chirurgicznych, nici chirurgiczne, nić chirurgiczna, noże chirurgiczne, nożyczki chirurgiczne, okulistyczne nożyki mikrochirurgiczne,
okulistyczne przyrządy diagnostyczne, ostrza chirurgiczne, piły chirurgiczne, pipety do użytku chirurgicznego, pojemniki na przyrządy
chirurgiczne, przyborniki dla chirurgów i lekarzy innych specjalności,
przyrządy chirurgiczne, przyrządy do cięcia stosowane w chirurgii,
przyrządy laserowe do użytku medycznego, przyrządy lecznicze
na użytek okulistyki, przyrządy okulistyczne, rękawice chirurgiczne,
siatki chirurgiczne, skalpele laserowe do celów medycznych, szczypce
chirurgiczne, szwy chirurgiczne, tacki na przyrządy chirurgiczne, torby [z wyposażeniem] dla chirurgów, uchwyty do igieł do użytku chirurgicznego, urządzenia do chirurgii nieinwazyjnej, urządzenia do zastosowania promieniowania laserowego do celów chirurgicznych,
urządzenia do zastosowania promieniowania laserowego do celów
medycznych, urządzenia, narzędzia i przybory chirurgiczne i do leczenia ran, wiertła chirurgiczne, wiertła do użytku w chirurgii, wskaźniki laserowe do użytku medycznego, 37 usługi budowlane, naprawy,
usługi instalacyjne, konserwacja sprzętu medycznego, konserwacja
urządzeń i narzędzi medycznych, naprawa aparatury chirurgicznej,
naprawa i konserwacja instrumentów i aparatury chirurgicznej, naprawa i konserwacja instrumentów, urządzeń i sprzętu medycznego,
naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń medycznych, naprawa
maszyn i sprzętu medycznego, naprawa narzędzi, sterylizacja narzędzi chirurgicznych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją maszyn i aparatury medycznej, usługi naprawy sprzętu
medycznego, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, medyczne usługi edukacyjne, usługi edukacji medycznej, usługi nauczania związane z branżą chirurgiczną.

(111) 296102
(220) 2016 08 11
(210) 460197
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) MEDICAL PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) medicalpartner
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, czarny
(531) 25.07.20, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki
odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy,
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w tym w szczególności: bandaże chirurgiczne, chirurgiczne materiały opatrunkowe, chusteczki do użytku chirurgicznego, kleje chirurgiczne, medyczne i chirurgiczne materiały opatrunkowe, plastry
chirurgiczne, preparaty farmaceutyczne do chirurgii okulistycznej
i wewnątrzgałkowej, preparaty farmaceutyczne do użytku w okulistyce, produkty farmaceutyczne do użytku okulistycznego, środki
lepkosprężyste do celów okulistycznych, środki nawilżające do celów chirurgicznych, środki znieczulające do użytku chirurgicznego,
10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, w tym
w szczególności: aparatura i instrumenty chirurgiczne, bajpasy
chirurgiczne, cęgi chirurgiczne, przyborniki na instrumenty chirurgiczne, chirurgiczne pokrowce na obuwie, chirurgiczne przyrządy
tnące, fartuchy chirurgiczne, gąbki chirurgiczne, igły chirurgiczne,
igły do akupunktury, igły do celów chirurgicznych, igły do celów
medycznych, igły do robienia zastrzyków, igły do strzykawek medycznych, igły do zastrzyków podskórnych, igły do zszywania, igły
medyczne, igły podskórne do użytku podczas dializ nerkowych,
igły podskórne do użytku w terapii infuzyjnej, instalacje laserowe
do użytku medycznego, instrumenty tnące do celów chirurgicznych,
kompresory [chirurgia], lampy chirurgiczne, laserowe narzędzia
tnące do użytku medycznego, lasery do celów dentystycznych, lasery do celów medycznych, lasery do celów okulistycznych, lasery
do użytku w chirurgii, lasery medyczne, lasery półprzewodnikowe
do celów medycznych, lustra chirurgiczne, maski chirurgiczne, narzędzia do nacinania do celów chirurgicznych, nici chirurgiczne, nić
chirurgiczna, noże chirurgiczne, nożyczki chirurgiczne, okulistyczne
nożyki mikrochirurgiczne, okulistyczne przyrządy diagnostyczne,
ostrza chirurgiczne, piły chirurgiczne, pipety do użytku chirurgicznego, pojemniki na przyrządy chirurgiczne, przyborniki dla chirurgów i lekarzy innych specjalności, przyrządy chirurgiczne, przyrządy
do cięcia stosowane w chirurgii, przyrządy laserowe do użytku medycznego, przyrządy lecznicze na użytek okulistyki, przyrządy okulistyczne, rękawice chirurgiczne, siatki chirurgiczne, skalpele laserowe
do celów medycznych, szczypce chirurgiczne, szwy chirurgiczne,
tacki na przyrządy chirurgiczne, torby [z wyposażeniem] dla chirurgów, uchwyty do igieł do użytku chirurgicznego, urządzenia do chirurgii nieinwazyjnej, urządzenia do zastosowania promieniowania
laserowego do celów chirurgicznych, urządzenia do zastosowania
promieniowania laserowego do celów medycznych, urządzenia, narzędzia i przybory chirurgiczne i do leczenia ran, wiertła chirurgiczne, wiertła do użytku w chirurgii, wskaźniki laserowe do użytku medycznego, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne, w tym
w szczególności: konserwacja sprzętu medycznego, konserwacja
urządzeń i narzędzi medycznych, naprawa aparatury chirurgicznej,
naprawa i konserwacja instrumentów i aparatury chirurgicznej, naprawa i konserwacja instrumentów, urządzeń i sprzętu medycznego,
naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń medycznych, naprawa
maszyn i sprzętu medycznego, naprawa narzędzi, sterylizacja narzędzi chirurgicznych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją maszyn i aparatury medycznej, usługi naprawy sprzętu medycznego, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, w tym w szczególności: doradztwo w zakresie
szkoleń medycznych, medyczne usługi edukacyjne, usługi edukacji
medycznej, usługi nauczania związane z branżą chirurgiczną.

(111) 296103
(220) 2016 08 11
(210) 460198
(151) 2017 02 17
(441) 2016 10 24
(732) GLI-THERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie Zdrój, PL.
(540) GLl-THERM Z NAMI NIE ZAMARZNIESZ
(510), (511) 1 płyny przeciwko zamarzaniu, płyny do odmrażania,
płyny do chłodzenia, płyny chłodzące do chłodnic pojazdów, płyny
do wymiany ciepła do użytku przemysłowego, dodatki chemiczne
do oleju grzewczego, środki do płukania systemów grzewczych, produkty chemiczne do stosowania w wodnych systemach grzewczych,
preparaty chłodnicze, środki poprawiające stan systemów chłodzenia, ciecze przejmujące ciepło do użytku w przemysłowych instalacjach chłodzących.
(111) 296104
(151) 2017 02 17

(220) 2016 08 11
(441) 2016 10 24

(210) 460199
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(732) GLI-THERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie Zdrój, PL.
(540) GLI-THERM
(510), (511) 1 płyny przeciwko zamarzaniu, płyny do odmrażania,
płyny do chłodzenia, płyny chłodzące do chłodnic pojazdów, płyny
do wymiany ciepła do użytku przemysłowego, dodatki chemiczne
do oleju grzewczego, środki do płukania systemów grzewczych, produkty chemiczne do stosowania w wodnych systemach grzewczych,
preparaty chłodnicze, środki poprawiające stan systemów chłodzenia, ciecze przejmujące ciepło do użytku w przemysłowych instalacjach chłodzących.
(111) 296105
(220) 2016 08 11
(210) 460214
(151) 2017 02 17
(441) 2016 10 24
(732) Eysmont Magdalena MAGMON SPÓŁKA CYWILNA,
Warszawa, PL. ;
(540) PBA POLISH BRITISH ACADEMY WARSAW
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, gratanowy
(531) 24.09.02, 24.09.03, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 zdjęcia szkolne, roczniki szkolne, szkolne zeszyty,
drukowane materiały szkoleniowe, przybory szkolne jako artykuły
piśmienne, pudełka z farbami jako artykuły szkolne, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, materiały drukowane, materiały piśmienne, drukowany materiał promocyjny, materiały
do rysowania, materiały do opakowywania, drukowane materiały piśmienne, materiały do modelowania, papierowe materiały biurowe,
materiały do pisania, papierowe materiały dydaktyczne, drukowane
materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, nalepki,
naklejki [materiały piśmienne], materiały na okładki książek, materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, materiały opakowaniowe
wykonane z tektury, materiały do pakowania z kartonu, drukowane
materiały opakowaniowe z papieru, materiały do pakowania z papieru, 25 odzież, mundurki szkolne, nakrycia głowy, obuwie, 35 usługi
reklamowe i marketingowe, usługi promocji towarów, 41 edukacja,
edukacja językowa, edukacja przedszkolna, edukacja sportowa, zapewnianie edukacji, informacja o edukacji, usługi przedszkoli w zakresie edukacji, usługi edukacji percepcyjnej, usługi szkół w zakresie
edukacji, organizacja sympozjów dotyczących edukacji, organizowanie konferencji dotyczących edukacji, usługi doradcze w zakresie edukacji, usługi przedszkolne w zakresie edukacji lub rozrywki,
edukacja zawodowa dla młodych ludzi, publikowanie materiałów
drukowanych dotyczących edukacji, usługi w zakresie edukacji muzycznej, doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, organizowanie seminariów związanych z edukacją, obozy letnie w zakresie
rozrywki i edukacji, szkolenia w zakresie edukacji komputerowej,
organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, usługi
w zakresie edukacji sportowej, organizowanie spotkań z dziedziny
edukacji, sympozja związane z edukacją, dostarczanie informacji
dotyczących edukacji, usługi informacyjne dotyczące edukacji, edukacja w zakresie świadomości ruchowej, organizowanie konkursów
w zakresie edukacji lub rozrywki, organizowanie zawodów w zakresie edukacji lub rozrywki, usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, usługi w zakresie edukacji i nauczania, zajęcia zorganizowane
dla dzieci w zakresie edukacji lub rozrywki, usługi w zakresie oceniania w edukacji, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie
edukacji, szkoły korespondencyjne, organizacja szkoleń, szkolenia
edukacyjne, szkolenia sportowe, szkolenia komputerowe, szkolenia
nauczycieli, kursy szkoleniowe, usługi szkół korespondencyjnych,
zapewnianie szkoleń online, podyplomowe kursy szkoleniowe,
usługi szkolnictwa podstawowego, publikowanie podręczników
szkoleniowych, zapewnianie kursów szkoleniowych, wypożycza-
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nie materiałów szkoleniowych, nauczanie w szkołach średnich, nauczanie w szkołach podstawowych, szkolenia ruchowe dla dzieci,
organizowanie programów szkolenia młodzieży, usługi edukacyjne
świadczone przez szkoły, organizowanie komputerowych kursów
szkoleniowych, zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, usługi w zakresie szkolenia nauczycieli, publikowanie przewodników
edukacyjnych i szkoleniowych, świadczenie usług w zakresie szkół
i kursów językowych, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych.
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 296106
(220) 2016 08 11
(210) 460222
(151) 2017 02 17
(441) 2016 10 24
(732) GLI-THERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie Zdrój, PL.
(540) GLICAR
(510), (511) 1 płyny przeciwko zamarzaniu, płyny do odmrażania,
płyny do chłodzenia, płyny chłodzące do chłodnic pojazdów, dodatki chemiczne do oleju grzewczego, środki do płukania systemów
grzewczych, preparaty chłodnicze, środki poprawiające stan systemów chłodzenia, ciecze przejmujące ciepło do użytku w przemysłowych instalacjach chłodzących, środki do przepłukiwania chłodnic
samochodowych, ciecze chłodzące do chłodnic samochodowych,
inhibitory rdzewienia do samochodowych systemów chłodzących,
płyny do odmrażania przednich szyb samochodowych, płyny przeciw zamarzaniu do przednich szyb samochodowych, chemiczne
środki konserwujące do użytku jako inhibitory korozji w układach
wydechowych samochodów.
(111) 296107
(220) 2016 08 11
(210) 460232
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) HENDZEL ROBERT F.H.U. BAT PROFI, Będzin, PL.
(540) BAT PROFI
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.07, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 akumulatory hydrauliczne, akumulatory hydropneumatyczne, akumulatory hydrauliczne stanowiące części maszyn,
akumulatory próżniowe do silników spalinowych wewnętrznego
spalania, 9 akumulatory alkaliczne, akumulatory zapłonowe, akumulatory samochodowe, akumulatory do pojazdów, akumulatory niklowo-kadmowe, akumulatory, elektryczne, do pojazdów, akumulatory
do pojazdów elektrycznych, akumulatory typu push-on-wciskane,
elektryczne akumulatory do zasilania pojazdów elektrycznych.
(111) 296108
(220) 2016 08 11
(210) 460253
(151) 2017 03 28
(441) 2016 12 05
(732) KUDRZYN BEATA, KUDRZYN CEZARY EMEL SPÓŁKA
CYWILNA, Częstochowa, PL.
(540) JUST GO
(510), (511) 25 obuwie, odzież.
(111) 296109
(220) 2016 08 11
(210) 460254
(151) 2017 03 01
(441) 2016 10 24
(732) KRZYŚCIAK WOJCIECH, Zakopane, PL.
(540) CIEMNO NOCKA
(510), (511) 25 odzież, w tym odzież sportowa, bielizna, w tym bielizna sportowa, nakrycia głowy, w tym sportowe nakrycia głowy, obuwie, w tym obuwie sportowe.
(111) 296110
(220) 2016 08 11
(151) 2017 03 01
(441) 2016 10 24
(732) KRZYŚCIAK WOJCIECH, Zakopane, PL.

(210) 460255

Nr 9/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540) CIEMNA NOCKA
(510), (511) 25 odzież, w tym odzież sportowa, bielizna, w tym bielizna sportowa, nakrycia głowy, w tym sportowe nakrycia głowy, obuwie, w tym obuwie sportowe.
(111) 296111
(220) 2016 08 12
(210) 460263
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) NEOTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, PL.
(540) reviklej
(510), (511) 1 kleje do wykorzystania w budownictwie, zaprawy, produkty chemiczne dla budownictwa, chemia budowlana, mianowicie
preparaty, środki i składniki chemiczne dla budownictwa, 17 materiały izolacyjne, ognioochronne, wypełniające, uszczelniające, termoizolacyjne naturalne, syntetyczne i półprzetworzone, materiały
do dociepleń, izolacji wodnych i dźwiękowych, styropian i wyroby
ze styropianu, 19 materiały budowlane niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane ze styropianu, styropianowe płyty i profile, okładziny budowlane ze styropianu, materiały wykończeniowe
ze styropianu.
(111) 296112
(220) 2016 08 12
(210) 460296
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) JAŃCIK ADAM F.H.U. BIO-KLIM, Ostrów Wielkopolski, PL.
(540) BIO-KLIM
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 05.03.04, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 domowe instalacje klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne do użytku komercyjnego, instalacje wentylacyjne, klimatyzatory, okienne urządzenia do klimatyzacji,
przenośne urządzenia do klimatyzacji, urządzenia klimatyzacyjne,
urządzenia klimatyzacyjne do celów przemysłowych, urządzenia
wentylacyjne, wentylatory stosowane w klimatyzatorach, wentylatory sufitowe, 37 instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja
urządzeń wentylacyjnych, modernizacja instalacji do klimatyzacji
budynków, modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji, naprawa lub konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych [do celów
przemysłowych], naprawa urządzeń do klimatyzacji, naprawa urządzeń do wentylacji.
(111) 296113
(220) 2016 08 12
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) GEBLER ALEKSANDRA ART-HOME, Łódź, PL.
(540) Art-Home
(540)

(210) 460316

Kolor znaku: czarny, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 07.01.24
(510), (511) 37 usługi budowlane, naprawy budynków, konserwacja
i naprawa instalacji w budynkach, montaż instalacji kanalizacyjnych,
gazowych i wodociągowych, instalacja systemów oświetleniowych,
instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, 42 usługi architektoniczne.
(111) 296114
(220) 2016 08 12
(210) 460323
(151) 2017 03 01
(441) 2016 11 07
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) PLAY NOW
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(540)

Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18, 26.01.01, 26.01.16,
24.15.01, 24.17.01, 24.17.05
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej,
aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania
dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe,
uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty DVD i CD
ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, programy komputerowe, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe
utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy
magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie
elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału
telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru
telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywanych programów
(Personal Video Recorder-osobisty rejestrator obrazu), programy
komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych,
programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, anteny
radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery
internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej
dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, gry do domowych konsoli do gier wideo, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego,
muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, oprogramowanie
dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i globalnych sieci komunikacyjnych, urządzenia
do transmisji strumieniowej, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści
multimedialnych, oprogramowanie komputerowe, narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, sprzęt do strumieniowego przesyłania treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie,
mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, DVD
i płyt wideo high-definition, telewizory, dekodery, urządzenia do odbioru lub nadawania telewizji mobilnej, telewizji rozsiewczej naziemnej, urządzenia do odbioru lub nadawania telewizji internetowej,
w tym telewizji naziemnej, satelitarnej, kablowej, 35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, agencje reklamowe, badania marketingowe, opinii publicznej, rynku i w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie
dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży
i próbek reklamowych, również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych-Internetu, pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji
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pisemnych informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, usługi świadczone w systemie on-line w zakresie reklamy, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
wynajem nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla
sprzedaży towarów tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia
do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia
do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste
i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty
DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania
audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, programy komputerowe, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy
telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy
magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie
elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału
telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru
telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywanych programów
(Personal Video Recorder-osobisty rejestrator obrazu), programy
komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych,
programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, anteny
radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery
internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej
dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, gry do domowych konsoli do gier wideo, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego,
muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, oprogramowanie
dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i globalnych sieci komunikacyjnych, transmisja
strumieniowa, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie
dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych, oprogramowanie komputerowe, narzędzia do tworzenia
oprogramowania i aplikacji mobilnych, sprzęt do strumieniowego
przesyłania treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie, mediów,
cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, DVD i płyt wideo high-definition, telewizory, dekodery, telewizja mobilna, telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja internetowa, w tym telewizja naziemna, satelitarna, kablowa, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
w zakresie telekomunikacji komórkowej oraz stacjonarnej, usługi
przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez
portale telekomunikacyjne, usługi przesyłania i pobierania danych,
wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale internetowe, usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu Internetu,
usługi pobierania i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej i graficznej w sieciach telekomunikacyj-
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nych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek
z wyżej wymienionych usług, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu
satelitarnego, usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą
telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio
na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, przekazywanie pisemnych
informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji, usługi rozpowszechniania programów
telewizyjnych, programów informacyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz
audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej
i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu
i sygnału cyfrowego, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego,
usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi umożliwiania
dostępu do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego
poprzez interaktywny portal telewizyjny, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników
radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania
sygnału cyfrowego i analogowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane-w zakresie dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu
wyboru usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach
i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji
od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi
sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację
z klientem, telewizja kablowa, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej,
transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting), usługi w zakresie nadawania programów telewizyjnych świadczone online z sieci komputerowej oraz z telefonów komórkowych, transmisja
wideo na żądanie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych,
filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej i telekomunikacyjnej oraz za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, usługi nadawcze
dla urządzeń mobilnych, usługi telewizji mobilnej, usługi wideo na życzenie za pomocą przekazu satelitarnego, komputerowego, naziemnego, kablowego, światłowodowego, nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi dotyczące
transmisji i dostarczania treści audiowizualnych i multimedialnych
za pomocą Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, wideotransmisja, transmisja głosu, danych, obrazów, sygnałów, wiadomości i informacji, streaming treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, przekazywanie i dostarczanie treści
audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu,
usługi transmisji wideo na żądanie, usługi informacyjne i doradcze
dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, 41 edukacja,
informacje o edukacji, wypożyczanie filmów kinowych, fotografowanie, usługi gier świadczone on-line, gry hazardowe, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże, tłumaczenia języka migowego, usługi związane z organizacją imprez karaoke,
kasyna, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów, publikowanie książek, wypożyczanie książek, kształcenie praktyczne, organizowanie loterii,
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nauczanie, organizowanie i prowadzenia warsztatów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie
zawodów sportowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów,
realizacja spektakli, usługi reporterskie, rezerwacja miejsc na spektakle, rozrywka, informacja o rozrywce, widowiska, użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe, salony gier, wystawianie spektakli, wysta-
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wianie spektakli na żywo, sporządzanie napisów do filmów w wersji
oryginalnej, pisanie tekstów, publikowanie tekstów inne niż teksty
reklamowe, tłumaczenia, usługi dystrybucji biletów, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych,
usługi prezenterów muzyki, usługi szkół, usługi tłumaczy, informacje
o wypoczynku, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
wypożyczanie komputerów, usługi rozrywkowe i edukacyjne: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów
telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki
i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu,
dostęp do wyżej wymienionych usług edukacyjnych i rozrywkowych
w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania
programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi
rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku
i obrazu w postaci plików dostępnych ze stron WWW poprzez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, udostępnianie filmów, programów telewizyjnych i informacyjnych, przeglądów oraz
rekomendacji dotyczących filmów i programów telewizyjnych, udostępnianie strony internetowej oferującej programy telewizyjne, filmy
i treści multimedialne oraz informacyjne, przeglądy i rekomendacje
dotyczące programów telewizyjnych, filmów i treści multimedialnych, wypożyczanie nagrań wideo, nagrań multimedialnych, udostępnianie informacji, recenzji i spersonalizowanych rekomendacji
w dziedzinie rozrywki, dostarczanie informacji, opinii i rekomendacji
dotyczących filmów i programów telewizyjnych, 42 usługi obsługi
technicznej produkcji telewizyjnej i filmowej, usługi techniczne związane z prowadzeniem portali internetowych i komunikacyjnych,
w tym dostępnych bezpośrednio w telefonie komórkowym oraz
w systemie telewizji interaktywnej, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach, hosting serwerów, usługi techniczne związane z dostarczaniem
filmów i programów telewizyjnych bez pobierania za pośrednictwem
usługi wideo na żądanie, usługi techniczne związane z dostarczaniem
programów telewizyjnych i filmów bez pobierania.

(111) 296115
(220) 2016 08 13
(210) 460325
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 07
(732) EFECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) grante
(510), (511) 32 soki, napoje owocowe i soki owocowe, napoje zawierające głównie soki owocowe, syropy owocowe, skoncentrowane
soki owocowe, soki gazowane, czyste soki, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, esencje do produkcji napojów, napoje gazowane, piwo
imbirowe, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, syropy do napojów, napoje izotoniczne, napoje
na bazie owoców lub warzyw, napoje serwatkowe, owocowe nektary
bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, woda mineralna.
(111) 296116
(220) 2016 08 16
(210) 460333
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) MEDIF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) MEDIF FUTURE MEDICINE
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary, biały
(531) 01.15.25, 01.13.15, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne, weterynaryjne, protezy zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 35 badania marketingowe, zarządzanie działalnością handlową, oferowanie artykułów

3309

kosmetycznych oraz materiałów medycznych umożliwiające nabywcom rozeznanie i zakup tych towarów, 41 nauczanie i kształcenie,
organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów, wykładów, odczytów,
kongresów dla lekarzy i naukowców, organizowanie i obsługa sympozjów, seminariów, zjazdów, 42 usługi naukowe i techniczne oraz
badania i projektowanie w dziedzinie medycyny, medycyny estetycznej, medycyny regeneracyjnej, farmacji, stomatologii i ortopedii,
44 usługi medyczne, porady medyczne, usługi chirurgiczne, usługi
ortopedyczne, usługi stomatologiczne, usługi dermatologiczne,
usługi kosmetyczne, usługi w zakresie prowadzenia kliniki medycznej, stomatologicznej, usługi w zakresie higieny i troski o urodę ludzi
i zwierząt, usługi weterynaryjne, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt.

(111) 296117
(220) 2016 08 16
(210) 460349
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) SERAFIN MAGDALENA SZAŁ DLA PLASTYKÓW, Kraków, PL.
(540) Szał dla plastyków profesjonalny sklep plastyczny
(540)

Kolor znaku: szary, czarny, różowy, pomarańczowy, czerwony
(531) 02.03.01, 02.03.30, 03.03.01, 03.03.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 kleju do afiszy, sole do barwienia metali, preparaty
chemiczne do wytwarzania barwników, barwniki chemiczne do emalii i szkła, preparaty i środki do konserwacji cegły, preparaty i środki
do konserwacji ceramiki i szkliwa, preparaty chemiczne do matowienia emalii, emulsje fotograficzne, preparaty chemiczne do wytwarzania farb, płytki do ferrotypii, formierskie preparaty stosowane
w odlewnictwie, preparaty ułatwiające wyjmowanie z formy, emulsje,
osłabiacze, wywoływacze fotograficzne, papier fotograficzny, fotograficzne płytki o zwiększonej czułości, preparaty chemiczne stosowane
w fotografice, kleje glutenowe nie do użytku biurowego lub domowego, gumy-materiały do klejenia inne niż do użytku biurowego lub domowego, klej skrobiowy do celów innych niż papiernicze i domowe,
kleje do afiszów, rozpuszczalniki do lakierów, preparaty do lutowania,
masa celulozowa, preparaty i środki do matowienia emalii lub szkła,
mieszanka ceramiczna do spiekania-ziarnista i sypka, substancje klejące do naprawy stłuczonych przedmiotów, preparaty do renowacji
nagrań fonograficznych, papier nitrowany, preparaty i środki do odklejaniu, preparaty stosowane przy odlewaniu, papier białkowany,
papier do światłokopii, papier dwuazowy, papier fotograficzny, papier fotometryczny, papier nitrowany, papier odczynnikowy, papier
samozabarwiający-fotografika, papier światłoczuły, plastizole, płótno
światłoczułe do fotografiki, sensybilizowane płytki do druku offsetowego, płytki światłoczułe, rozpuszczalniki do lakierów, sensybilizatory
fotograficzne, sensybilizowane płytki do druku offsetowego, silikony,
produkty chemiczne do renowacji skóry, sole do barwienia metali, roztwory sole srebrowe do srebrzenia, sole tonujące-fotografika, sole złota, spoiwa do naprawy stłuczonych przedmiotów-substancje klejące,
syntetyczne żywice w stanie surowym, szkliwo ceramiczne, preparaty
chemiczne do barwienia i matowienia szkła, tkaniny do światłokopii,
preparaty chemiczne do impregnowania materiałów tekstylnych,
preparaty chemiczne do ożywiania kolorów tekstyliów, preparaty chemiczne nadające wodoodporność tekstyliom, preparaty do oczyszczania z tłuszczy, sole tonujące-fotografika, tworzywa sztuczne-dyspersja, tworzywa sztuczne w stanie surowym, utrwalacze-fotografika,
utrwalacze barwników do metali, wodne szkło [krzemiany], preparaty
nadające wodoodporność materiałom tekstylnym, woski do czyszczenia, woski wybielające chemikalia, preparaty do wybielania materiałów organicznych, żelazo-sole i cyjanki, żywice akrylowe w stanie
surowym, żywice epoksydowe w stanie surowym, żywice syntetyczne
i sztuczne w stanie surowym, 2 akwarele, drewno do barwienia, tusze
do barwienia skóry, barwniki, bejce, biele, sproszkowany brąz do malowania, farby stosowane w ceramice, oleje i preparaty do konserwacji
drewna, ekstrakt z drewna farbiarskiego, tusze drukarskie, emalie-lakiery, emulsje srebrne-pigmenty, farby, folie metaliczne dla malarzy,
dekoratorów, drukarzy i artystów, folie srebra-arkusze, sproszkowany
glin do malowania dla malarzy, artystów i dekoratorów, tusz do grawerowania, gumiguta stosowana w malarstwie, indygo-barwnik, kit rzeźbiarski i stolarski, lakiery i rozcieńczalniki do lakierów, metale w proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, folie metalowe dla
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malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, pigmenty, proszki i pasty
do srebrzenia, spoiwa do farb, sykatywy-środki wysuszające do farb,
utrwalacze-lakiery, utrwalacze do akwareli-akwarele, zagęszczacze
do barwników i farb, złocenia, 16 afisze, plakaty, artykuły biurowe,
akwaforty-grafika, akwarele, atrament, atrament korektorski do heliografii, bibuły, bloki do pisania, listowe i rysunkowe, chromolitografie,
cyrkle kreślarskie, czcionki-cyfry i litery, deski kreślarskie-rysownice, formy do gliny modelarskiej-materiały dla artystów, urządzenia
do oprawiania fotografii, fotograwiura, galwanotypy-poligrafia, glina
do modelowania, grafity do ołówków, igły, rylce stalowe do akwafort, kalki, kałamarz, kamienie litograficzne, karton, kleje do papieru
lub do użytku domowego, kreda do litografii, kuwetki na farbę, linijki
rysownicze-kreślarskie, litografie, łupkowe tabliczki do pisania, malarstwo-obrazy oprawione lub nie, materiały do modelowania, materiały do rysowania, materiały filtracyjne papierowe [bibuła], materiały
piśmienne, miseczki na farby dla artystów malarzy, modele, makiety
architektoniczne, modelina polimerowa, nalepki, naklejki-materiały
piśmienne, nawilżacze biurowe do powierzchni klejących, notatniki-notesy, oleodruki, ołówki, ołówki węglowe, oprawy, palety dla malarzy, pantografy-przyrządy kreślarskie, papier do pisania, papier mâché,
papier parafinowany, papier pergaminowy, papier przebitkowy-materiały piśmienne, papier srebrny i papier świecący, papier w arkuszach-artykuły piśmienne, papier Xuan do chińskiego malarstwa i kaligrafii, papier z miazgi drzewnej, pasta do modelowania, pastele-kredki,
pędzle, pióra-artykuły biurowe, w tym pióra wieczne i pióra ze stali,
piórka do rysowania-grafiony, piórniki, wzorce pisma do kopiowania,
plansze, płytki grawerskie, płótno do malarstwa, płótno introligatorskie, płótno nasączone tuszem do powielaczy, płyty matrycowe,
podpórki ręki dla malarzy, podstawki do długopisów i ołówków, poduszki do stempli, pieczęci, portrety, przebitki-materiały piśmienne,
przybory do pisania-materiały piśmienne, przykładnice kreślarskie-rysunkowe, przyrządy do pisania i rysowania, pudełka na farby-artykuły szkolne, ramki do fotografii, reprodukcje graficzne, rury tekturowe, ryciny-grawerowanie, rylce do kopiowania, rysiki, rysunki-ryciny,
zestawy rysunkowe-komplety kreślarskie, stalówki, w tym stalówki
ze złota, stemple-pieczątki, stojaki na stemple, suszki do piór, szablony,
szczotki-pędzle do pisania, szczotki-pędzle malarskie, sznurek introligatorski, sztalugi malarskie, sztychy, ryty-grawiura, szufelki do składu
typograficznego, szyldy z papieru lub z kartonu, tablice ogłoszeniowe
na afisze z kartonu lub papieru, taśma klejąca-materiały piśmienne,
taśmy-introligatorstwo, taśmy nasączone tuszem, taśmy papierowe,
taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego,
temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, tkanina
klejąca do materiałów piśmiennych, tkaniny introligatorskie, trójkąty
kreślarskie, tusz-atrament, tworzywa sztuczne do modelowania, urządzenia i maszyny do powielania, wierszowniki, winkielaki, datowniki,
kasowniki i numeratory poligraficzne, aparaty do wykonywania winiet, wkłady atramentowe do piór, wosk do modelowania nie do celów stomatologicznych, wydruki graficzne, wypełnienie z papieru lub
kartonu, wyroby przeznaczone do wymazywania, wyroby z kartonu.

(111) 296118
(220) 2016 08 16
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) SO SPV 50 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ETC
(540)

(210) 460358

Kolor znaku: różowy, zielony, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 27.05.19, 29.01.13
(510), (511) 16 papier, druki, materiały drukowane, materiały introligatorskie, broszury, katalogi, ulotki, torby papierowe na zakupy, torby na zakupy z tworzywa sztucznego, 35 reklama i usługi reklamowe,
promocyjne usługi handlowe, zarządzanie w działalności handlowej,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, badania rynku i badania marketingowe, administrowanie działalności handlowej, usługi w zakresie
rekrutacji personelu, handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospodarczą,
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, prace
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biurowe, zarządzanie centrami handlowymi, punktami usługowymi,
sklepami-detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi w zakresie organizacji promocji sprzedaży, usługi w zakresie rozpowszechniania i dystrybucji materiałów reklamowych, usługi marketingowe,
analizy i raporty marketingowe, marketing internetowy, marketing
bezpośredni, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni i miejsc
reklamowych i ogłoszeniowych, usługi w zakresie organizowania wystaw, targów oraz pokazów w celach handlowych, promocyjnych i reklamowych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych,
usługi w zakresie informacji handlowej i informacji o działalności
gospodarczej, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej,
katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią odzieży,
obuwia, nakryć głowy, wyrobów jubilerskich, artykułów optycznych,
zegarów i zegarków, wyrobów zegarmistrzowskich, artykułów informatycznych i komputerowych, urządzeń oświetleniowych, artykułów
wydawniczych, wyrobów papierniczych i piśmienniczych, wyrobów
tekstylnych, artykułów pasmanteryjnych, wyrobów ze skóry, sprzętu
biurowego, artykułów dekoracyjnych, artykułów sportowych, gier
i zabawek, mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, produktów związanych z wystrojem wewnętrznym i zewnętrznym powierzchni oraz
urządzeniem i wyposażeniem domu, artykułów wyposażenia łazienek, szkła i porcelany, produktów związanych z rekreacją, ogrodnictwem i majsterkowaniem, narzędzi oraz artykułów budowlanych,
artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu RTV i AGD, artykułów
spożywczych i przemysłowych, usługi administrowania i zarządzania
obiektami sportowymi, rozrywkowymi i rekreacyjnymi, 36 wynajmowanie oraz dzierżawa pomieszczeń/powierzchni biurowych, usługowych, handlowych, użytkowych, usługi sprzedaży nieruchomości
w imieniu osób trzecich, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży,
najmu nieruchomości, usługi związane z administrowaniem budynkami tj. wynajem, wycena lub finansowanie, zarządzanie majątkiem
nieruchomym, pobieranie czynszów, usługi wyceny powierzchni
w centrum handlowo-usługowo-rozrywkowym, usługi ubezpieczeniowe, wycena nieruchomości, prowadzenie kantorów wymiany walut, 37 wznoszenie centrów handlowych, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, usługi sprzątania, usługi czyszczenia odzieży, drobne
usługi naprawcze w zakresie urządzeń elektrycznych gospodarstwa
domowego oraz w zakresie elektronicznego sprzętu biznesowego,
budowa pawilonów i sklepów targowych, 39 wynajmowanie miejsc
parkingowych i garaży dla pojazdów, usługi związane z magazynowaniem towarów, przewożenie i dostarczanie towarów, pakowanie i składowanie towarów, usługi transportowe, 41 usługi w zakresie rozrywki,
sportu i rekreacji, usługi fitness klubów i siłowni, usługi salonów gier,
organizowanie konkursów, gier losowych i loterii, organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, organizowanie pokazów mody, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne
on-line, usługi w zakresie prowadzenia sal kinowych, usługi wynajmowania obiektów sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań dźwiękowych oraz video, ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne, montaż programów radiowych
i telewizyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, prowadzenie kursów, seminariów, konferencji, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie wystaw, imprez oraz pokazów
związanych z kulturą lub edukacją, nauczanie, 43 usługi cateringowe,
prowadzenie kawiarni, restauracji, punktów gastronomicznych, hoteli,
przygotowywanie żywności na zamówienie oraz ich dostawa, wynajmowanie sal na posiedzenia, konferencje, tymczasowe zakwaterowanie, usługi wypożyczania krzeseł, stołów, bielizny stołowej i zastawy
stołowej.

(111) 296119
(220) 2016 08 16
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) SO SPV 50 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ETC SWARZĘDZ
(540)

Kolor znaku: różowy, zielony, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 27.05.19, 29.01.13

(210) 460359
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(510), (511) 16 papier, druki, materiały drukowane, materiały introligatorskie, broszury, katalogi, ulotki, torby papierowe na zakupy,
torby na zakupy z tworzywa sztucznego, 35 reklama i usługi reklamowe, promocyjne usługi handlowe, zarządzanie w działalności
handlowej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, badania rynku
i badania marketingowe, administrowanie działalności handlowej,
usługi w zakresie rekrutacji personelu, handlowe usługi doradcze
dotyczące franchisingu, doradztwo w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, prace biurowe, zarządzanie centrami handlowymi, punktami usługowymi, sklepami-detalicznymi, hurtowymi,
internetowymi, usługi w zakresie organizacji promocji sprzedaży,
usługi w zakresie rozpowszechniania i dystrybucji materiałów reklamowych, usługi marketingowe, analizy i raporty marketingowe,
marketing internetowy, marketing bezpośredni, usługi w zakresie
wynajmowania powierzchni i miejsc reklamowych i ogłoszeniowych,
usługi w zakresie organizowania wystaw, targów oraz pokazów w celach handlowych, promocyjnych i reklamowych, usługi w zakresie
dekoracji wystaw i witryn sklepowych, usługi w zakresie informacji
handlowej i informacji o działalności gospodarczej, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej
oraz poprzez ofertę bezpośrednią odzieży, obuwia, nakryć głowy,
wyrobów jubilerskich, artykułów optycznych, zegarów i zegarków,
wyrobów zegarmistrzowskich, artykułów informatycznych i komputerowych, urządzeń oświetleniowych, artykułów wydawniczych,
wyrobów papierniczych i piśmienniczych, wyrobów tekstylnych,
artykułów pasmanteryjnych, wyrobów ze skóry, sprzętu biurowego,
artykułów dekoracyjnych, artykułów sportowych, gier i zabawek,
mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, produktów związanych z wystrojem wewnętrznym i zewnętrznym powierzchni oraz urządzeniem i wyposażeniem domu, artykułów wyposażenia łazienek, szkła
i porcelany, produktów związanych z rekreacją, ogrodnictwem i majsterkowaniem, narzędzi oraz artykułów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu RTV i AGD, artykułów spożywczych
i przemysłowych, usługi administrowania i zarządzania obiektami
sportowymi, rozrywkowymi i rekreacyjnymi, 36 wynajmowanie oraz
dzierżawa pomieszczeń/powierzchni biurowych, usługowych, handlowych, użytkowych, usługi sprzedaży nieruchomości w imieniu
osób trzecich, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu
nieruchomości, usługi związane z administrowaniem budynkami tj. wynajem, wycena lub finansowanie, zarządzanie majątkiem
nieruchomym, pobieranie czynszów, usługi wyceny powierzchni
w centrum handlowo-usługowo-rozrywkowym, usługi ubezpieczeniowe, wycena nieruchomości, prowadzenie kantorów wymiany
walut, 37 wznoszenie centrów handlowych, wznoszenie budynków
i innych konstrukcji, usługi sprzątania, usługi czyszczenia odzieży,
drobne usługi naprawcze w zakresie urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego oraz w zakresie elektronicznego sprzętu biznesowego, budowa pawilonów i sklepów targowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych i garaży dla pojazdów, usługi związane
z magazynowaniem towarów, przewożenie i dostarczanie towarów,
pakowanie i składowanie towarów, usługi transportowe, 41 usługi
w zakresie rozrywki, sportu i rekreacji, usługi fitness klubów i siłowni,
usługi salonów gier, organizowanie konkursów, gier losowych i loterii, organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, sportowych
i rekreacyjnych, organizowanie pokazów mody, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
publikacje elektroniczne on-line, usługi w zakresie prowadzenia sal
kinowych, usługi wynajmowania obiektów sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań
dźwiękowych oraz video, ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne, montaż programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, prowadzenie kursów,
seminariów, konferencji, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie wystaw, imprez oraz pokazów związanych z kulturą lub
edukacją, nauczanie, 43 usługi cateringowe, prowadzenie kawiarni,
restauracji, punktów gastronomicznych, hoteli, przygotowywanie
żywności na zamówienie oraz ich dostawa, wynajmowanie sal na posiedzenia, konferencje, tymczasowe zakwaterowanie, usługi wypożyczania krzeseł, stołów, bielizny stołowej i zastawy stołowej.

(111) 296120
(151) 2017 03 07

(220) 2016 08 16
(441) 2016 11 21

(210) 460386
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(732) JĘDRZAK MARCIN JĘDRZAK DESIGN, Poznań, PL.
(540) BIOSURFACE
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 20 elementy wyposażenia wnętrz użytkowych i dekoracyjnych, takie jak donice drewniane w postaci skrzyń, drewniane
pudła i pudełka do przechowywania, drewniane ramy do obrazów,
drewniane ramki na zdjęcia, drewniane skrzynie, wieszaki do ubrań,
meble do przechowywania, meble do salonu, meble do siedzenia,
meble drewniane, meble kuchenne, nogi krzeseł, nogi stołowe, nóżki meblowe niemetalowe drzwi do mebli, elementy wnętrza szaf,
elementy wykończeniowe szuflad, niemetalowe, fronty do szaf i szafek, fronty szuflad, komody, komódki z szufladami, komplety mebli
do salonu, kredensy, krzesła, ławy [meble], meble do przechowywania, meble do salonu, meble do siedzenia, meble drewniane, meble
kuchenne, nogi krzeseł, nogi stołowe, nóżki meblowe niemetalowe,
półki, półki biurowe, półki do celów wystawowych, stoliki, stoły,
szafki, szuflady do mebli, taborety, okładziny ścienne i meblowe,
35 sprzedaż wyrobów użytkowych, mebli, okładzin ściennych, materiałów tekstylnych, odzieży, akcesoriów dekoracyjnych i dzieł sztuki,
42 usługi w zakresie projektowania budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, usługi w zakresie wyposażania i wykańczania wnętrz,
projektowanie opakowań, projektowanie przemysłowe, stylizacja
wzornictwa przemysłowego, wzornictwo przemysłowe.
(111) 296121
(220) 2016 08 17
(210) 460418
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) GPD AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) JOHN DOG
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, aplikacje na urządzenia mobilne, komputerowe bazy danych, elektroniczne bazy danych,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych, gwizdki do przywoływania psów, publikacje elektroniczne, 14 biżuteria, 16 publikacje drukowane, 20 meble,
lustra, ramki obrazów, wyroby (nie ujęte w innych klasach) z drewna,
korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, muszli, bursztynu, macicy perłowej, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, 21 ceramika
do użytku kuchennego, donice ceramiczne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież dla psów, 28 gry i zabawki dla psów, 31 karma
dla psów, kości dla psów, preparaty spożywcze dla psów, przysmaki dla psów, ściółka dla psów, 32 piwo, wody mineralne i gazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy, 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: oprogramowanie komputerowe, aplikacje na urządzenia mobilne, komputerowe bazy danych, elektroniczne bazy danych, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informacji
i danych, gwizdki do przywoływania psów, publikacje elektroniczne,
biżuteria, publikacje drukowane, meble, lustra, ramki obrazów, wyroby (nie ujęte w innych klasach) z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu,
kości, muszli, bursztynu, macicy perłowej, imitacji tych surowców
lub z tworzyw sztucznych, ceramika do użytku kuchennego, donice ceramiczne, odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież dla psów, gry,
zabawki dla psów, karma dla psów, kości dla psów, preparaty spożywcze dla psów, przysmaki dla psów, ściółka dla psów, piwo, wody
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje
owocowe i soki owocowe, syropy, 38 usługi związane z portalami
telekomunikacyjnymi, zapewnianie dostępu do portali w Internecie,
zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie, dostęp
do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu do portalu do współdzielenia materiałów wideo, zapewnianie dostępu
do platform i portali w Internecie, zapewnianie dostępu do elektro-
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nicznego rynku [portalu] w sieciach komputerowych, zapewnianie
dostępu do portali internetowych na rzecz osób trzecich, zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, 41 szkolenie psów,
wyścigi dla psów, 43 usługi gastronomiczne, 44 usługi w zakresie
pielęgnacji psów.

(111) 296122
(220) 2016 08 17
(210) 460424
(151) 2017 03 28
(441) 2016 12 05
(732) POLAKOWSKI JAKUB BALTICA BICYCLES, Tczew, PL.
(540) b baltica BICYCLES
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 26.02.12, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 12 rowery, ramy do rowerów, błotniki do rowerów, hamulce do rowerów, kierownice do rowerów, koła do rowerów, łańcuchy do rowerów, obręcze do rowerów, opony bezdętkowe do rowerów, opony do rowerów, pedały do rowerów, podpórki, nóżki
do rowerów, pompki do rowerów, silniki do rowerów, siodełka do rowerów, szprychy do rowerów, dętki do rowerów, dzwonki do rowerów, piasty do rowerów, przerzutki do rowerów, pokrycia siodełek
do rowerów lub motocykli, siatki do rowerów, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, bagażniki do pojazdów, mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, 18 torby sportowe, torby turystyczne,
25 obuwie sportowe, odzież dla kolarzy.
(111) 296123
(220) 2016 08 17
(210) 460438
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) IN-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Majdan Krasieniński, PL.
(540) INLAB
(540)

Kolor znaku: czarny, fioletowy
(531) 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 akumulatory elektryczne, akumulatory elektryczne
do pojazdów, sygnalizatory akustyczne, anody, anteny, aparaty kinematograficzne, apertometry, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, automaty biletowe, baterie, baterie anodowe, baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, baterie
galwaniczne, baterie słoneczne, baterie wysokonapięciowe, chipy,
chronografy, czujniki, czujniki ciśnienia, czujniki mikrometryczne,
czujniki znaków optycznych, diody świecące, dyski do rejestracji
dźwięku, dyski kompaktowe, dyski kompaktowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dzwonki, dzwonki alarmowe
elektryczne, dzwonki sygnalizacyjne, falomierze, fotometry, głośniki,
gwizdki sygnalizacyjne, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, interfejsy komputerowe, iskrochrony,
kamery wideo zespolone z magnetofonem, karty magnetyczne zakodowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, kodery
magnetyczne, kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne,
kolektory elektryczne, komputery, komputery przenośne, mierniki
czasu naświetlania, migacze, migawki, mikrofony, mikrometry, mikroprocesory, mikroskopy, mikrotomy, modemy, monitory, monitory
ekranowe, nadajniki, nadajniki sygnałów elektronicznych, nośniki
do rejestracji dźwięku, obiektywy, ogniwa, ogniwa fotoelektryczne,
omomierze, optyczne nośniki danych, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, parkometry, płytki krzemowe [obwody scalone] półprzewodnikowe, programy komputerowe, programy sterujące komputerowe,
przenośne odtwarzacze mediów, publikacje elektroniczne, sonary,
sondy, sprzęt komputerowy, tablice sterownicze, transpondery, układy scalone, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia GPS, urządzenia nawigacyjne dla
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pojazdów, urządzenia zdalnego sterowania, wideofony, wskaźniki
ilości, wskaźniki prędkości, wyłączniki zdalnie sterowane, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa komputerów, 42 analizy systemów
komputerowych, badania techniczne, prace badawczo-rozwojowe,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego,
dostarczanie wyszukiwarek internetowych, elektroniczna konwersja
danych lub programów, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, projektowanie systemów komputerowych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
powielanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze
w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej.

(111) 296124
(220) 2016 08 17
(210) 460439
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) MICHNIEWSKI JAROSŁAW M&M CONSULTING, Wrocław, PL.
(540) LO Wydawnictwo
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 26.04.07, 26.05.01, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, 16 publikacje drukowane,
publikacje edukacyjne.
(111) 296125
(220) 2016 08 17
(210) 460440
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) MICHNIEWSKI JAROSŁAW M&M CONSULTING, Wrocław, PL.
(540) M&M CONSULTING DORADZTWO W ZAKRESIE OCHRONY
ŚRODOWISKA
(540)

Kolor znaku: szary, zielony, turkusowy, morski, fioletowy, żółty,
pomarańczowy, czerwony, brązowy
(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 audyt, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, reklama.
(111) 296126
(220) 2016 08 17
(210) 460443
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) Metropolitan Life Insurance Company, Nowy Jork, US.
(540) MetLife
(540)

Kolor znaku: czarny, szary
(531) 26.02.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 świadczenie usług grupowych i indywidualnych
ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń zdrowotnych, ubezpieczeń
właścicieli domów i nieruchomości, ubezpieczeń komunikacyjnych,
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ubezpieczeń rentowych, funduszy emerytalnych, a także administrowanie wymienionymi usługami, usługi udzielania mieszkaniowych i komercyjnych kredytów hipotecznych, pośredniczenie
w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami, usługi pośrednictwa w zakresie funduszy powierniczych i wzajemnych,
usługi inwestycyjne, mianowicie: bankowość inwestycyjna, inwestycje kapitałowe i usługi funduszy inwestycyjnych, świadczenie usług
finansowych planowania emerytalnego, usługi zapewniania świadczeń pracowniczych, mianowicie przetwarzanie, administrowanie
i zarządzanie programami świadczeń pracowniczych dotyczących
ubezpieczeń i finansów.

(111) 296127
(220) 2016 08 18
(210) 460449
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 07
(732) KRZYŚCIAK WOJCIECH, Zakopane, PL.
(540) ZBÓJECKA SIŁA
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyczne i izotoniczne, produkty w proszku do wytwarzania napojów, napojów
energetycznych, wzmacniających.
(111) 296128
(220) 2016 08 18
(210) 460450
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 07
(732) KRZYŚCIAK WOJCIECH, Zakopane, PL.
(540) KRAKOWSKIE PĄCZKI HAND MADE DOUGHNUT
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, złoty
(531) 07.01.03, 07.01.12, 07.01.24, 27.05.01, 27.05.04, 24.09.14,
26.01.16, 26.01.18, 26.11.01, 26.11.25, 29.01.13
(510), (511) 30 pączki, oponki.
(111) 296129
(220) 2016 08 18
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) WOKAS SPÓŁKA AKCYJNA, Łosice, PL.
(540) Wokas
(540)

(210) 460453

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 05.05.03, 05.05.20, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 1 ziemia do upraw, ziemia preparowana przeznaczona
do kiełkowania nasion, kompost, mieszanki kompostowe do upraw,
podłoża torfowe dla roślin, mieszanki ogrodnicze do upraw, podłoża
do uprawy pieczarek, humus, nawozy organiczne i nieorganiczne,
nawozy płynne, substraty dla roślin, mieszanki nawozów, koncentraty nawozów, koncentraty przyspieszające kompostowanie, wapno
do użytku w rolnictwie i ogrodnictwie, 31 torf do ściółkowania, kora
do ściółkowania, zrębki dekoracyjne do ściółkowania, 35 prowadzenie sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz poprzez Internet artykułami
przeznaczonymi dla ogrodnictwa, sadownictwa i rolnictwa.
(111) 296130
(220) 2016 08 18
(210) 460465
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa, PL.
(540) Łączy nas piłka
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(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 2 farby dla artystów, 3 środki zapachowe do samochodów, 4 świeczki, 6 metalowe: emblematy, figurki, statuetki, plakietki
pamiątkowe, tabliczki identyfikacyjne, pudełka, skarbonki, 8 widelce
i szczypce do grilla, 9 komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne, oprogramowanie komputerowe, nośniki do zapisu informacji,
sprzęt elektroniczny powszechnego użytku, a zwłaszcza: gry komputerowe, konsole do gier, tablety, notebooki, laptopy, klawiatury,
myszy, urządzenia nawigacyjne, telefony komórkowe, uchwyty samochodowe do telefonów komórkowych i urządzeń nawigacyjnych,
słuchawki, głośniki, płyty CD, DVD, blue ray z grami, baterie elektryczne, etui na okulary, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną,
kaski ochronne dla uprawiania sportu, tablice ogłoszeń elektroniczne, nagrane na płyty i inne nośniki filmy i programy, magnesy dekoracyjne, magnesy na lodówkę, 14 z metali szlachetnych: bransoletki
do zegarków, breloczki, emblematy, figurki, medale, monety, wyroby
jubilerskie, zegarki, futerały do zegarków, spinki do krawatów i mankietów, szpilki do krawatów, portmonetki ozdobne z metali szlachetnych, 15 instrumenty muzyczne, akcesoria muzyczne, 16 książki, czasopisma, druki firmowe, etykiety, fotografie, foldery, karty pocztowe,
kalendarze, koperty na listy, afisze, plakaty, bilety, obrazy i zdjęcia,
materiały do nauczania (z wyjątkiem aparatów), okładki, obwoluty,
papier do pakowania, publikacje, bloki rysunkowe, bloki techniczne, zeszyty, teczki, teczki z gumką, notesy, segregatory, dzienniczki
ucznia, książeczki do kolorowania, podkładki na biurko, podkładki
pod kufle do piwa, maty stołowe z papieru i tektury, flagi dekoracyjne z papieru, naklejki, piórniki, artykuły z papieru na przyjęcia, kredki ołówkowe, pastele, plastelina, 18 teczki, etui na klucze, portfele,
portmonetki, sakiewki, torby: plażowe, podróżne, sportowe, turystyczne lub z pasami na ramię, torebki, walizki, paski skórzane, parasole, parasole przeciwsłoneczne, plecaki, worki marynarskie, worki podróżne, pokrowce na parasole, 20 meble, emblematy, figurki,
popiersia, posągi z: drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych,
lustra, poduszki nadmuchiwane, obiekty reklamowe wypełnione
powietrzem, plakiety ozdobne ścienne, nie tekstylne, poduszki,
21 emblematy, figurki, popiersia, posągi z: porcelany, terrakoty lub
szkła, filiżanki, karafki, korkociągi, naczynia do picia, otwieracze
do butelek, podstawki pod talerze, szklanki do napojów, flaszeczki
i flaszki, kubki, kieliszki, szklanki, kufle, kubki termiczne, termosy, bidony, pojemniki śniadaniowe, patery, puchary, kuchenne przybory
używane przy grillach, rękawice do grilla, słomki do picia, tekturowe
talerzyki i kubki, 22 torby do pakowania z materiałów tekstylnych,
worki, 24 chorągiewki, ręczniki do rąk lub kąpielowe, sztandary, flagi,
proporce, koce, pledy, pledy podróżne, obrusy nie papierowe, serwetki nie papierowe, maty stołowe nie papierowe, pościel, poszewki
na kołdry, poszewki na poduszki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, krawaty, szaliki, 26 emblematy ozdobne, 27 tapety, 28 zabawki,
gry: stołowe, towarzyskie, planszowe, gry dla dzieci, puzzle, klocki,
lalki, ochraniacze, piłki, pluszowe zabawki, pojazdy zabawkowe, rękawice sportowe, urządzenia do gier innych niż telewizyjne, karty
do gry, balony, papierowe czapeczki na przyjęcia, 30 słodycze, batoniki, czekolada, czekoladki, czekoladki z nadzieniem, cukierki, guma
do żucia, 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyczne, 34 papierośnice, cygarniczki, pudełka na cygara, tabakierki, 35 usługi agencji
reklamowych, usługi promocji zawodów sportowych, a zwłaszcza
piłkarskich, usługi pozyskiwania i systematyzacji danych do komputerowych baz danych, usługi zarządzania plikami komputerowymi,
usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych oraz ogłoszeń
reklamowych, usługi powielania dokumentów, usługi reklamy radiowej, telewizyjnej oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi
organizowania targów handlowych lub reklamowych, usługi zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi wypożyczania materiałów
reklamowych, 38 transmisja programów radiowych i telewizyjnych,
39 usługi transportowe, transport pasażerski, 41 usługi: organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, seminariów,
sympozjów, zjazdów, obozów, zawodów sportowych, organizowania
turystyki i wypoczynku, wynajmowania stadionów, usługi wydawnicze, usługi kasyn, usługi organizowania loterii oraz gier hazardowych,
usługi obsługi gier komputerowych w systemie on-line, usługi infor-
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macji o rekreacji, imprezach sportowych, produkcja programów telewizyjnych i radiowych, prezentowanie programów telewizyjnych,
usługi montażu programów radiowych i telewizyjnych, usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 42 zarządzanie portalem internetowym,
usługi tworzenia, utrzymywania, opracowywania portali internetowych, 43 usługi zakwaterowania obozów wakacyjnych i sportowych,
usługi rezerwowania i wynajmowania noclegów, wynajmowanie
sal na konferencje, szkolenia, posiedzenia, usługi rezerwacji miejsc
w pensjonatach i hotelach, usługi gastronomiczne.

(111) 296131
(220) 2016 08 18
(210) 460470
(151) 2017 03 03
(441) 2016 11 07
(732) ADAMCZYK DOMINIK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO GASTRONOMICZNE ICE-FULL, Tomaszów
Mazowiecki, PL.
(540) IF Ice Full
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe.
(111) 296132
(220) 2016 08 18
(210) 460471
(151) 2017 03 03
(441) 2016 11 07
(732) ADAMCZYK DOMINIK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO GASTRONOMICZNE ICE-FULL, Tomaszów
Mazowiecki, PL.
(540) ORZEŁ
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, szary, czerwony, biały
(531) 03.07.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(111) 296133
(220) 2016 08 18
(210) 460472
(151) 2017 02 17
(441) 2016 10 24
(732) MUZEUM HISTORII POLSKI W WARSZAWIE, Warszawa, PL.
(540) MUZEUM HISTORII POLSKI
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, szary, czerwony
(531) 24.09.03, 24.07.23, 03.07.17, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje komputerowe
do pobrania, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania],
cyfrowe elektroniczne urządzenia komunikacyjne do noszenia
na ciele lub w ubraniach, cyfrowe nośniki reklamy zewnętrznej [Digital signage], dokumentacja komputerowa w formie elektronicznej,
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dyski do przechowywania danych, e-booki, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, elektroniczne bazy danych, elektroniczne nośniki danych, elektroniczne wyświetlacze reklam, etui do przenoszenia cyfrowych odtwarzaczy audio, etui do tabletów, etui na akcesoria
optyczne, etui na urządzenia do magazynowania danych, etui
na przenośne odtwarzacze mediów, etui na okulary, etui na okulary
przeciwsłoneczne, etui na płyty DVD, etui na płyty kompaktowe, etui
na smartfony, etui typu Flip Cover do smartfonów, filmy do pobrania,
freeware [oprogramowanie darmowe], futerały na tablety, futerały
na laptopy, futerały na okulary, futerały na przenośne odtwarzacze
muzyczne, futerały na okulary słoneczne, futerały na telefony, gazety
elektroniczne do pobrania, grafiki komputerowe do pobrania, grafika do pobrania do telefonów komórkowych, gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, interaktywna aparatura wideo, interaktywne ekrany
graficzne, interaktywne multimedialne programy komputerowe, interaktywne odbiorniki [terminale] telewizyjne, interaktywne oprogramowanie komputerowe, interaktywne płyty DVD, interaktywne
systemy komputerowe, interaktywne urządzenia do transferu danych, interfejsy komputerowe, interfejsy komunikacyjne, karty USB,
książki dźwiękowe, książki elektroniczne do pobrania, książki zapisane na płytach, magnesy dekoracyjne, mikrofilm [naświetlony], mikrofisza, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, nagrane dyski
kompaktowe, nagrane nośniki danych do użytku z komputerami,
nagrane programy komputerowe, nagrania multimedialne, nagrania
cyfrowe, nagrania audio i wideo, narzędzia do opracowywania oprogramowania komputerowego, neony reklamowe, nośniki fotoczułe
[filmy, naświetlone], nośniki fotograficzne [filmy, naświetlone], nośniki informacji [elektryczne lub elektroniczne], nośniki informacji [kodowane lub magnetyczne], nośniki do danych, nośniki dostosowane
do telefonów komórkowych, odtwarzacze dźwięku, okulary, okulary
3D, okulary przeciwsłoneczne, oprogramowanie, oprogramowanie
sprzętowe, optyczne artykuły, osobiste urządzenia stereofoniczne,
pakiety oprogramowania komputerowego, pamięć USB [pendrive],
pamięci elektroniczne, panele LCD, panele dotykowe, panele wyświetlające elektroniczne, pliki graficzne do pobierania, pliki muzyczne do pobierania, płyty DVD, płyty kompaktowe, podcasty, podświetlone reklamy, podświetlone tablice ogłoszeń, podświetlane
znaki reklamowe, pokrowce na urządzenia do przechowywania danych, pokrowce na smartfony, pokrowce na laptopy, pokrowce
z klapką do tabletów, programy komputerowe, projektory, przezroczyste folie [fotograficzne, naświetlone] do rzutników, przezrocza
fotograficzne, publikacje elektroniczne, rzutniki, sprzęt i akcesoria
do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), sprzęt peryferyjny do komputerów, urządzenia audiowizualne i fotograficzne,
urządzenia do nagrywania, urządzenia do odtwarzania do nośników
dźwięku i obrazu, urządzenia do przechowywania danych, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, urządzenia do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji danych, urządzenia do wyświetlania, odbiorniki
telewizyjne oraz urządzenia do odtwarzania filmów i video, urządzenia i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, urządzenia technologii
informacyjnej i audiowizualne, utrwalone na nośnikach informacje
i dane, zestawy słuchawkowe, 16 afisze, plakaty, akwaforty [grafika],
akwarele, albumy, almanachy [roczniki], artykuły biurowe, artykuły
piśmiennicze, atlasy, biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma
[periodyki], druki, drukowane foldery informacyjne, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane
materiały ilustracyjne, drukowane materiały piśmienne, drukowane
reprodukcje dzieł sztuki, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu,
modele architektoniczne, dzienniki, ekslibris, encyklopedie, formularze [blankiety, druki], fotografie, fotograwiura, gazety, globusy, graficzne (reprodukcje-), grawiury [litografia], ilustrowane albumy, ilustrowane mapy ścienne, indeksy, skorowidze, kalendarze, karykatury,
katalogi, kineografy [flipbooki], klasery filatelistyczne, kolaże, komiksy, komunikaty prasowe [materiały drukowane], książki, makiety architektoniczne, mapy, materiały drukarskie i introligatorskie, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały drukowane, materiały piśmienne, obrazy, odbitki, oleodruki,
papier i karton, periodyki, plany, plany architektoniczne, pocztowe
(znaczki-), pocztówki i widokówki, prace kaligraficzne, programy drukowane, przewodniki, publikacje drukowane, publikacje reklamowe,
publikacje edukacyjne, reprodukcje obrazów, reprezentacje graficz-
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ne [rysunki, obrazy], reprodukcje graficzne, roczniki [publikacje drukowane], reklamy drukowane, ryciny [grafika], ryciny [grawerowanie],
ryciny i ich reprodukcje, rysunki, sztychy, ryty [grawiura], ulotki, zapisy nutowe, zakładki, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych: elektroniczne przetwarzanie danych,
fotokopiowanie, gromadzenie danych, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, impresariat
w działalności artystycznej, kompilacja i systematyzacja danych
na potrzeby komputerowych baz danych, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-), komputerowe zarządzanie bazami
danych, komputerowe zarządzanie plikami, kopiowanie dokumentów na rzecz osób trzecich, kserografia, obróbka tekstów, opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, organizowanie targów i wystaw, powielanie [kopiowanie] dokumentów,
poszukiwania w zakresie patronatu, przetwarzanie danych, reklama,
systematyzowanie danych w komputerowych bazach danych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów,
udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą środków elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, usługi biurowe, usługi biurowe w zakresie organizowania spotkań, usługi reprograficzne,
usługi w zakresie promocji, usługi w zakresie przetwarzania danych,
usługi zarządzania danymi, wynajem urządzeń biurowych, wynajem
powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z: replikami przedmiotów historycznych, oprogramowaniem, publikacjami elektronicznymi, publikacjami multimedialnymi,
nośnikami danych i informacji, urządzeniami do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, urządzeniami do przechowywania danych, urządzeniami do przetwarzania danych, urządzeniami technologii informacyjnej audiowizualnymi, komputerami
i sprzętem peryferyjnym do komputerów, artykułami optycznymi,
artykułami biurowymi, drukami, publikacjami drukowanymi, materiałami drukarskimi i introligatorskimi, materiałami piśmiennymi, materiałami i środkami dla artystów i do dekoracji, materiałami edukacyjnymi i szkoleniowymi, odzieżą, akcesoriami odzieżowymi,
wyrobami tekstylnymi, biżuterią, zegarami i zegarkami, wyrobami
szklanymi, porcelanowymi i ceramicznymi, wyrobami z drewna i korka, grami i zabawkami, artykułami wyposażenia wnętrz, usługi sklepów z pamiątkami i upominkami, 37 naprawa i renowacja mebli, naprawa i renowacja książek, odnawianie dzieł sztuki, renowacja mebli,
restaurowanie dzieł sztuki, usługi konserwacji i zabezpieczenia dzieł
sztuki, 39 usługi w zakresie turystyki i zwiedzania oraz obsługi ruchu
turystycznego, 40 cyfrowe polepszanie zdjęć, drukowanie, wywoływanie zdjęć i filmów, fotograwiura, kopiowanie dysków dźwiękowych, kopiowanie dysków wideo, kopiowanie filmów, kopiowanie
filmów fotograficznych, kopiowanie kaset audio, kopiowanie nagrań
na taśmach, kopiowanie przezroczy, kopiowanie slajdów fotograficznych, kopiowanie zdjęć, kopiowanie taśm dźwiękowych, obróbka
filmów i obróbka fotograficzna, odnawianie fotografii, oprawa dokumentów, oprawa książek lub dokumentów, oprawa odbitek lub slajdów, oprawianie dzieł sztuki, oprawianie książek, oprawianie obrazów, powielanie nagrań audio i video, powielanie slajdów
fotograficznych, powiększanie zdjęć, powiększanie prac graficznych,
powiększanie odbitek fotograficznych, przetwarzanie przeźroczy
i druków, przetwarzanie filmów fotograficznych i kinematograficznych, remastering filmów z jednego formatu na inny, reprodukcja
dzieł muzealnych, reprodukcja filmów kinematograficznych, reprodukcja fotografii, reprodukcja odbitek fotograficznych, reprodukcja
przezroczy fotograficznych, utrwalanie i konserwacja fotografii,
41 przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie: kongresów,
konkursów, koncertów, sympozjów, seminariów, zjazdów, konferencji, szkoleń, warsztatów, wykładów, badania edukacyjne, doradztwo
specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja: edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych
niż reklamowe, w Internecie: elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych (w tym informacji
archiwalnych) w formie tekstów, informacji audio i/lub wideo, fotografia, fotoreportaże, imprezy kulturalne, kina, kompozycje fotograficzne na rzecz innych, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, mikrofilmowanie dla osób trzecich, montaż filmów,
montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, montaż i produkcja filmów, muzea, muzea [usługi-] [wystawy], muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, muzyczne widowiska
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sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów,
nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, nauczanie i szkolenia,
opracowywanie kursów edukacyjnych, egzaminów i kwalifikacji,
opracowywanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie podręczników edukacyjnych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja i prowadzenie: konkursów edukacyjnych,
konferencji edukacyjnych, szkoleń, webinariów, organizacja widowisk, organizowanie i prowadzenie festiwali, organizowanie festynów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie gier
edukacyjnych, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie,
urządzanie i prowadzenie wystaw w celach kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych lub rekreacyjnych, organizowanie, przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie
i prowadzenie zajęć, organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych, edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie widowisk
[impresariat], organizowanie widowisk historycznych w plenerze,
organizowanie uroczystości, pisanie i publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, pokazy edukacyjne, pokazy filmowe, prezentacja dzieł teatralnych, prezentacja koncertów, prowadzenie konferencji biznesowych, prowadzenie muzeów, przygotowywanie tekstów do publikacji, publikacja i redagowanie materiałów
drukowanych, publikacja i redagowanie książek, publikacja książek,
czasopism i periodyków elektronicznych online (nie do pobrania),
publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych
lub Internetu, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikacja tekstów w postaci
nośników elektronicznych, publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie, publikowanie dokumentów, publikowanie książek, magazynów, almanachów, czasopism, gazet, broszur, katalogów, kalendarzy,
recenzji, plakatów, nut, publikowanie materiałów na magnetycznych
lub optycznych nośnikach danych, publikowanie materiałów multimedialnych online, publikowanie przewodników edukacyjnych
i szkoleniowych, rozrywka, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów edukacyjnych,
udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk,
sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, udostępnianie podręcznych księgozbiorów literatury i archiwów dokumentacyjnych, udostępnianie obiektów muzealnych (pokazy, wystawy), udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego, udostępnianie obiektów
i sprzętu muzealnego na wystawy, udostępnianie publikacji on-line,
usługi biblioteczne, usługi archiwów bibliotecznych, usługi instytutów edukacyjnych, usługi muzeów [wystawy], usługi kustoszy muzeów, usługi świadczone przez muzea, usługi świadczone przez muzea
związane z mikroskopią, usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi w zakresie konferencji, usługi w zakresie kultury, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze),
wydawanie audiobooków, wydawanie biuletynów, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie katalogów,
wystawy muzealne, 42 stwierdzanie autentyczności (dzieł sztuki,
przemysłowe (wzornictwo-), prowadzenie badań naukowych, badania. opracowywanie, projektowanie, wdrażanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych, badania dotyczące
przetwarzania danych, digitalizacja dokumentów, digitalizacja
dźwięku i obrazów, instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego, konwersja danych elektronicznych, konwersja danych i programów komputerowych [inna niż konwersja fizyczna], odtwarzanie baz danych, opracowywanie baz danych,
opracowywanie i tworzenie komputerowych programów przetwarzania danych, usługi komputerowe, usługi projektowania, usługi
w zakresie dostosowywania oprogramowania komputerowego
do potrzeb klienta, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych,
wynajem oprogramowania komputerowego, urządzeń do przetwarzania informacji i komputerowych urządzeń peryferyjnych, wynajem sprzętu i oprogramowania komputerowego, wynajmowanie
[udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych, zarządzanie zasobami cyfrowymi, usługi badawcze, usługi badawczo-rozwojowe, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
43 wynajmowanie sal konferencyjnych, wynajmowanie sal na zebrania, 45 badania prawne, sporządzanie ekspertyz prawnych, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności
intelektualnej, prawne administrowanie licencjami, zarządzanie prawami autorskimi.
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(111) 296134
(220) 2016 08 18
(210) 460473
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, PL.
(540) ABSOLWENT NOWY NATURALNY SMAK ŚLIWKA
(540)
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przechowywanie obrazów fotograficznych w formie elektronicznej,
elektroniczne przechowywanie obrazów cyfrowych, projektowanie
oprogramowania do przetwarzania obrazów, konwersja obrazów
z formy fizycznej na formę elektroniczną, skanowanie obrazów [konwersja z nośników fizycznych na elektroniczne], renderowanie grafiki
komputerowej (obróbka cyfrowa obrazów), opracowywanie i projektowanie cyfrowych nośników dźwięku i obrazu.

(111) 296137
(220) 2016 08 18
(210) 460476
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) FUNDACJA KORPORACYJNA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA
EKOLOGICZNEGO EKO CYKL, Warszawa, PL.
(540) FUNDACJA KORPORACYJNA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA
EKOLOGICZNEGO EKO CYKL
(540)

Kolor znaku: złoty, biały, czerwony, srebrny, ciemnofioletowy,
żółty, jasnobrązowy, szary, zielony, ciemnozielony,
ciemnoczerwony
(531) 29.01.15, 05.07.14, 27.05.01, 25.01.15, 26.11.03
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 296135
(220) 2016 08 18
(210) 460474
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, PL.
(540) ABSOLWENT NOWY NATURALNY SMAK JEŻYNA
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 02.07.02, 02.07.09, 02.07.23, 02.05.08, 02.03.30, 18.05.07,
18.01.05, 18.01.19, 05.01.16, 01.17.11, 01.17.25, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 41 edukacja,
informacje o edukacji.
(111) 296138
(220) 2016 08 18
(210) 460477
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) Novartis AG, Basel, CH.
(540) COXIVIB
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.

Kolor znaku: złoty, biały, czerwony, srebrny, ciemnofioletowy,
czarny, szary, zielony, ciemnozielony, ciemnoczerwony
(531) 29.01.15, 05.07.08, 27.05.01, 25.01.15, 26.11.03
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 296136
(220) 2016 08 18
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) WNĘTRZA3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WNĘTRZA 3D
(540)

(111) 296139
(220) 2016 08 19
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) LOOK FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Vital food
(540)

(210) 460479

(210) 460475

Kolor znaku: turkusowy
(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 35 doradztwo reklamowe i marketingowe, 41 montaż
lub nagrywanie dźwięku i obrazu, 42 elektroniczne przechowywanie fotografii cyfrowych, interaktywne usługi hostingowe umożliwiające użytkownikom publikowanie i dzielenie się swoimi treściami
i obrazami w trybie online, usługi elektronicznego przechowywania
danych w celu archiwizacji baz danych, obrazów i innych danych
elektronicznych, digitalizacja dźwięku i obrazów, kodowanie obrazu cyfrowego, przechowywanie obrazów w postaci elektronicznej,

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.01.03, 26.01.18, 27.03.11,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 oleje, tłuszcze jadalne, pestki słonecznika, jądra pestek owoców, owoce suszone, susze warzywne, mięso, ryby, drób,
dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone lub gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, 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, substytuty cukru, słodziki naturalne, płatki zawierające błonnik,
zioła przetworzone, słodycze bezcukrowe, pieczywo bezglutenowe,
31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych
klasach, zioła nieprzetworzone, świeże owoce, świeże warzywa, nasiona, rośliny naturalne, słód, 32 wody mineralne i gazowane oraz
inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, sy-
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ropy i inne preparaty do produkcji napojów, woda kokosowa, soki
warzywne, piwo.

(111) 296140
(220) 2016 08 19
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) MIGALSKI JACEK MAG, Częstochowa, PL.
(540) Maggio
(540)

(210) 460480
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(111) 296143
(220) 2016 08 19
(210) 460492
(151) 2017 02 20
(441) 2016 10 24
(732) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GWARANCJA JAKOŚCI BROWARU OKOCIM 1845 JG OKOCIM
MOCNE DUBELTOWE POTĘGA PIWNEJ PEŁNI INTENSYWNY SMAK
BOGATY AROMAT J. Horyń PIWOWAR BROWARU OKOCIM
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 torebki damskie, torby męskie, saszetki damskie, saszetki męskie, paski, portfele, wyroby kaletnicze, 35 usługi prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej z torebkami damskimi, torbami męskimi, saszetkami damskimi, saszetkami męskimi,
paskami, portfelami, wyrobami kaletniczymi, prowadzenie sprzedaży wysyłkowej torebek damskich, toreb męskich, saszetek damskich,
saszetek męskich, pasków, portfeli, wyrobów kaletniczych.
(111) 296141
(220) 2016 08 19
(210) 460487
(151) 2017 03 02
(441) 2016 11 07
(732) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) JG OKOCIM 1845 GWARANCJA JAKOŚCI BROWARU OKOCIM
JASNE OKOCIMSKIE TYLKO Z 3 SKŁADNIKÓW: SŁÓD, CHMIEL,
WODA Jan Goetz ZAŁOŻYCIEL BROWARU
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, jasnobrązowy, biały, żółty
(531) 19.01.06, 19.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
(111) 296144
(220) 2016 08 19
(210) 460493
(151) 2017 02 20
(441) 2016 10 24
(732) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GWARANCJA
JAKOŚCI
Browar
SIERPC
Kasztelan
Niepasteryzowane PSZENICZNE klarowne
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, szary, biały, czarny
(531) 19.01.06, 19.01.05, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
(111) 296142
(220) 2016 08 19
(210) 460490
(151) 2017 03 02
(441) 2016 11 07
(732) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GWARANCJA JAKOŚCI BROWARU OKOCIM 18JG45 OKOCIM
KLASYCZNA PSZENICA NATURALNIE MĘTNE ZŁOCISTE PIWO
NIEFILTROWANE A. Surmacz PIWOWAR BROWARU OKOCIM
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, złoty, brązowy, jasnobrązowy
(531) 19.07.01, 02.01.04, 05.07.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
(111) 296145
(220) 2016 08 19
(210) 460496
(151) 2017 03 02
(441) 2016 11 07
(732) International Tobacco PLC, Londyn, GB.
(540) International Tobacco FILTER CIGARETTES euphoria
(540)

Kolor znaku: żółty, beżowy, czarny, brązowy
(531) 19.01.05, 19.01.06, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.

(531) 04.03.03, 24.09.01, 27.05.01, 26.11.01
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(510), (511) 34 tytoń, surowy i przetworzony, wyroby tytoniowe, papierosy, cygaretki, artykuły dla palaczy, zapałki, tytoń do fajek wodnych, fajki, tabaka i tytoń, zioła do palenia, tabaka, bloczki bibułki
papierosowej, ustniki do papierosów i cygar z bursztynu, cygara,
gilotynki do cygara, cygarnice, cygarniczki, przybory do czyszczenia fajki, stojaczki na fajki, filtry do papierosów, zbiorniczki na gaz
do zapalniczek, papier higroskopijny do fajek, humidory, kamienie
do zapalniczek, zapalniczki dla palaczy tytoniu, bibułka papierosowa, bloczki bibułki do papierosów, filtry do papierosów, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, ustniki papierosów, papierośnice, pojemniki na zapałki, popielniczki dla palaczy, spluwaczki
dla żujących tytoń, środki aromatyzujące do tytoniu inne niż olejki
eteryczne, tabakierki, pojemniki na tytoń, woreczki na tytoń, ustniki
do cygar, ustniki do cygarniczek, waporyzatory dla palaczy, woreczki
na tytoń, pudełka na zapałki, zioła do palenia, tytoń do żucia.

(111) 296146
(220) 2016 08 19
(151) 2017 03 02
(441) 2016 11 07
(732) International Tobacco PLC, Londyn, GB.
(540) DEJA VU FILTER CIGARETTES
(540)

(210) 460497

(531) 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 34 tytoń, surowy i przetworzony, wyroby tytoniowe, papierosy, cygaretki, artykuły dla palaczy, zapałki, tytoń do fajek wodnych, fajki, tabaka i tytoń, zioła do palenia, tabaka, bloczki bibułki
papierosowej, ustniki do papierosów i cygar z bursztynu, cygara,
gilotynki do cygara, cygarnice, cygarniczki, przybory do czyszczenia fajki, stojaczki na fajki, filtry do papierosów, zbiorniczki na gaz
do zapalniczek, papier higroskopijny do fajek, humidory, kamienie
do zapalniczek, zapalniczki dla palaczy tytoniu, bibułka papierosowa, bloczki bibułki do papierosów, filtry do papierosów, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, ustniki papierosów, papierośnice, pojemniki na zapałki, popielniczki dla palaczy, spluwaczki
dla żujących tytoń, środki aromatyzujące do tytoniu inne niż olejki
eteryczne, tabakierki, pojemniki na tytoń, woreczki na tytoń, ustniki
do cygar, ustniki do cygarniczek, waporyzatory dla palaczy, woreczki
na tytoń, pudełka na zapałki, zioła do palenia, tytoń do żucia.
(111) 296147
(220) 2016 08 19
(151) 2017 03 01
(441) 2016 11 07
(732) International Tobacco PLC, Londyn, GB.
(540) CINQUECENTO 500 FILTER CIGARETTES
(540)

(210) 460498

(531) 26.04.05, 26.04.17, 27.05.01
(510), (511) 34 tytoń, surowy i przetworzony, wyroby tytoniowe,
papierosy, cygaretki, artykuły dla palaczy, zapałki, tytoń do fajek
wodnych, fajki, tabaki i tytoń, zioła do palenia, tabaka, bloczki bibułki papierosowej, ustniki bursztynowe do papierosów i cygar, cygara,
gilotynki do cygar, cygarnice, cygarniczki, przybory do czyszczenia
fajek, stojaczki na fajki, filtry do papierosów, zbiorniczki na gaz do zapalniczek, papier higroskopijny do fajek, humidory, kamienie do zapalniczek, zapalniczki dla palaczy tytoniu, bibułka papierosowa,
bloczki bibułki do papierosów, kieszonkowe przyrządy do skręcania
papierosów, ustniki papierosów, papierośnice, pojemniki na zapałki,
popielniczki dla palaczy, spluwaczki dla żujących tytoń, środki aromatyzujące do tytoniu inne niż olejki eteryczne, tabakierki, pojemniki na tytoń, woreczki na tytoń, ustniki do cygar, ustniki do cygarni-
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czek, waporyzatory dla palaczy, zbiorniczki z gazem do zapalniczek,
pudełka na zapałki, tytoń do żucia.

(111) 296148
(220) 2016 08 22
(210) 460525
(151) 2017 02 14
(441) 2016 10 24
(732) INTER-VION SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) iV
(540)

Kolor znaku: różowy, biały
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.01, 29.01.06
(510), (511) 3 kleje do mocowania rzęs, kleje do sztucznych paznokci, pumeksy, sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, ozdoby
do paznokci w postaci cekinów, naklejek i brokatów, 8 przybory
do manicure i pedicure, przybory do układania włosów, przybory
do obcinania i usuwania włosów, cążki do paznokci, cążki do skórek,
gilotynki do paznokci, nożyczki do paznokci, nożyczki do skórek, nożyczki do strzyżenia włosów, obcinacze do paznokci, pilniki do paznokci, polerki do paznokci, strzyżarki do włosów, wycinacze i radełka do skórek, zalotki do rzęs, zestawy do manicure, tarki do stóp,
zestawy do pedicure, żyletki, brzytwy, pęsety kosmetyczne, aparaty
do pedicure, maszynki do golenia, maszynki do strzyżenia włosów,
etui i futerały na nożyczki, brzytwy, przyrządy do manicure i pedicure, 21 gąbeczki toaletowe do makijażu i demakijażu, grzebienie,
gąbki i myjki do masażu i kąpieli, mydelniczki, pędzle do golenia,
pędzle kosmetyczne, pędzelki do makijażu, pacynki, aplikatory, grzebyki i spiralki do makijażu, opaski kosmetyczne, przybory i zestawy
toaletowe, kosmetyczki i futerały na przybory toaletowe, przybory
kosmetyczne, etui na przybory kosmetyczne, etui na grzebienie,
separatory do stóp, szczoteczki do brwi, przybory toaletowe, szczoteczki do rąk i paznokci, szczotki do włosów, toaletowe zestawy turystyczne, szczotki do mycia ciała, pasy do mycia ciała, wieszaczki dla
dzieci do ręczników, pędzle do farbowania włosów, zestawy do farbowania włosów, mianowicie rękawice gumowe do użytku domowego i miseczki na farby do włosów, pojemniki na waciki i patyczki higieniczne, mydelniczki, dozowniki i naczynia na mydło, kubki,
stojaki i dozowniki na papier toaletowy, etui i futerały na szczoteczki
do zębów, kosmetyczki (wyposażone), puderniczki, puderniczki z lusterkiem, 26 czepki do farbowania włosów, klipsy i klamry do włosów, opaski do włosów, ozdoby do włosów, papiloty, siatki na włosy,
szpilki do kręcenia włosów, wałki do włosów, wsuwki.
(111) 296149
(220) 2016 08 22
(210) 460553
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 24
(732) COLOURS FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piła, PL.
(540) drukomat.pl lider druku online
(540)

Kolor znaku: szary, różowy, zielony, pomarańczowy, niebieski,
czarny
(531) 26.04.04, 26.04.11, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, czasopisma [periodyki], publikacje drukowane, formularze [blankiety, druki], fotografie [wydrukowane], kalendarze, kartki z życzeniami, karty indeksowe [artykuły
papiernicze], katalogi, materiały drukowane, naklejki adresowe, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], obwoluty papierowe na dokumenty, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], teczki
na dokumenty, skoroszyty [artykuły biurowe], torebki do pakowania
[koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, ulotki, wydruki graficzne, wyroby z kartonu, 35 agencje reklamowe, badania marketingowe, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków,
prospektów, broszur], edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, marketing, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama,
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reklama bilboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, sortowanie
danych w bazach komputerowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zaopatrzenie osób trzecich (usługi-) [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarobkowe zarządzanie w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
usługi w zakresie kojarzenia partnerów biznesowych, usługi w zakresie
prowadzenia sprzedaży przez sieć internet (e-sklep), 38 udostępnianie
internetowego forum dyskusyjnego, łączność poprzez terminale komputerowe, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą
komputera, przydzielanie dostępu do baz danych, 42 usługi artystów
grafików, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, usługi w zakresie udostępniania internetowego portalu społecznościowego, udostępnianie miejsca na serwerach [strony internetowe], wypożyczanie serwerów [hosting].
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rozrywkowych i edukacyjnych, usługi organizowania i prowadzenia
imprez sportowych, usługi organizowania i prowadzenia imprez
okolicznościowych, usługi organizowania konkursów w celach rozrywkowych, usługi organizowania i prowadzenia koncertów, usługi
produkcji widowisk i przedstawień teatralnych, 43 hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe, usługi snack-barów, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi barów kawowych, usługi
przygotowywania i serwowania posiłków i napojów, usługi kawiarni,
usługi restauracyjne.

(111) 296153
(220) 2016 08 22
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 24
(732) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Przytkowice, PL.
(540)

(210) 460580

(111) 296150
(220) 2016 08 22
(210) 460574
(151) 2017 03 03
(441) 2016 10 24
(732) PRIME SELECTION DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) PSDM
(540)

Kolor znaku: żółty, granatowy
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi maklerskie.
(111) 296151
(220) 2016 08 22
(210) 460578
(151) 2017 03 01
(441) 2016 11 07
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) CEGRIP
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, leki dla ludzi, preparaty
farmaceutyczne, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, napoje witaminizowane,
lecznicze napoje mineralne.
(111) 296152
(220) 2016 08 22
(151) 2017 02 14
(441) 2016 10 24
(732) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Przytkowice, PL.
(540) S
(540)

(210) 460579

Kolor znaku: biały, beżowy, żółty, jasnożółty, ciemnożółty,
różowy, jasnoróżowy, ciemnoróżowy, jasnofioletowy,
ciemnofioletowy, jasnozielony
(531) 29.01.15, 27.05.21, 03.05.01
(510), (511) 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, usługi parków rozrywki, usługi parków wodnych, centra rozrywki, usługi dyskotek, usługi organizowania i prowadzenia imprez

Kolor znaku: biały, żółty, jasnożółty, ciemnożółty, jasnoniebieski,
ciemnoniebieski, zielony, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 03.11.11, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, usługi parków rozrywki, usługi parków wodnych, centra rozrywki, usługi dyskotek, usługi organizowania i prowadzenia imprez
rozrywkowych i edukacyjnych, usługi organizowania i prowadzenia
imprez sportowych, usługi organizowania i prowadzenia imprez
okolicznościowych, usługi organizowania konkursów w celach rozrywkowych, usługi organizowania i prowadzenia koncertów, usługi
produkcji widowisk i przedstawień teatralnych, 43 hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe, usługi snack-barów, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi barów kawowych, usługi
przygotowywania i serwowania posiłków i napojów, usługi kawiarni,
usługi restauracyjne.
(111) 296154
(220) 2016 08 22
(151) 2017 02 14
(441) 2016 10 24
(732) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Przytkowice, PL.
(540) L
(540)

(210) 460581

Kolor znaku: biały, beżowy, pomarańczowy, jasnopomarańczowy,
ciemnopomarańczowy, żółty, jasnożółty, ciemnożółty, zielony,
niebieski, czerwony, jasnoczerwony, ciemnoczerwony, fioletowy,
ciemnofioletowy, brązowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.01.01
(510), (511) 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, usługi parków rozrywki, usługi parków wodnych, centra roz-
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rywki, usługi dyskotek, usługi organizowania i prowadzenia imprez
rozrywkowych i edukacyjnych, usługi organizowania i prowadzenia
imprez sportowych, usługi organizowania i prowadzenia imprez
okolicznościowych, usługi organizowania konkursów w celach rozrywkowych, usługi organizowania i prowadzenia koncertów, usługi
produkcji widowisk i przedstawień teatrainych, 43 hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe, usługi snack-barów, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi barów kawowych, usługi
przygotowywania i serwowania posiłków i napojów, usługi kawiarni,
usługi restauracyjne.

(111) 296155
(220) 2016 08 22
(151) 2017 02 14
(441) 2016 10 24
(732) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Przytkowice, PL.
(540) E
(540)

(210) 460582

Kolor znaku: biały, żółty, jasnożółty, ciemnożółty, zielony,
jasnozielony, ciemnozielony, niebieski, jasnoniebieski,
ciemnoniebieski, czwerwony, jasnoczerwony, ciemnoczerwony,
czarny
(531) 29.01.15, 04.03.03, 27.05.21
(510), (511) 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, usługi parków rozrywki, usługi parków wodnych, centra rozrywki, usługi dyskotek, usługi organizowania i prowadzenia imprez
rozrywkowych i edukacyjnych, usługi organizowania i prowadzenia
imprez sportowych, usługi organizowania i prowadzenia imprez
okolicznościowych, usługi organizowania konkursów w celach rozrywkowych, usługi organizowania i prowadzenia koncertów, usługi
produkcji widowisk i przedstawień teatralnych, 43 hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe, usługi snack-barów, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi barów kawowych, usługi
przygotowywania i serwowania posiłków i napojów, usługi kawiarni,
usługi restauracyjne.
(111) 296156
(220) 2016 08 23
(210) 460583
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) WAM TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin, PL.
(540) WAM TECHNOLOGY Sp. z o.o. WAM TECHNOLOGY www.
wamtech.pl
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 03.07.19, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.11, 26.04.03, 26.04.15,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe i ich części, metalowe elementy
konstrukcyjne, pojemniki metalowe, zbiorniki metalowe, 12 pojazdy
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mechaniczne, naczepy, przyczepy, pojazdy transportowe, autocysterny, cysterny, 37 instalowanie konstrukcji metalowych, instalowanie, naprawa i konserwacja cystern, pojemników i zbiorników, naprawa maszyn i pojazdów.

(111) 296157
(220) 2016 08 23
(210) 460585
(151) 2017 02 20
(441) 2016 10 24
(732) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Belle epoque
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi emisji sygnału
radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów
telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym
udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania
systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego,
usługi telekomunikacyjne spersonalizowane-zakres dostępu do treści
informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach,
konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym
przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez
bezpośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu telewizyjnego
łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej
rozrywki i konkursów, usługi dostarczania informacji komunikacyjnych
on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu do stron
www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne
dotyczące wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu do Internetu, usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie
serwisów internetowych www, dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów
muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, zapewnienie
dostępu do sieci LAN-przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci,
umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów
i portali internetowych, 41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja
filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji
z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostarczanie
dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu
do nagrywania odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji
o rozrywce, edukacji programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów
telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usług dostarczania
muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron www przez Internet, usługi wynajmowania studia
nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych,
dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych,
sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek
i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów,
czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci
internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji
telewizyjnej i filmowej, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji
i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, dostarczanie informacji edukacyjnych,
42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi
dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie,
opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie
komunikacji społecznej, prowadzenie badań w dziedzinie usług medialnych-prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania
i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług medialnych, opra-
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cowywanie i przekazywanie prognoz pogody, usługi udostępniania
czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka internetowa, usługi dostarczania dostępu do serwerów internetowych, wynajem miejsca
na strony www.

(111) 296158
(220) 2016 08 23
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) WĘGRZYN ŁUKASZ JACEK, Kraków, PL.
(540) LOOKLY
(540)

(210) 460598

Kolor znaku: czarny, biały, pomarańczowy
(531) 26.04.02, 26.04.12, 26.04.18, 26.01.06, 29.01.14
(510), (511) 3 produkty toaletowe, kosmetyki, wyroby perfumeryjne,
perfumy, woda toaletowa, niemedyczne preparaty toaletowe, mydła,
olejki zapachowe, mydła toaletowe, dezodoranty, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty do makijażu, błyszczyki do ust, preparaty
do demakijażu, ołówki [kredki] kosmetyczne, pomadki do ust, puder
do makijażu, preparaty kosmetyczne do rzęs, lakiery do paznokci,
szampony, balsamy inne niż do celów medycznych, lakiery do włosów, środki do czyszczenia zębów, 9 okulary, etui na okulary, oprawki
do okularów, szkła optyczne, okulary przeciwsłoneczne, kaski ochronne dla uprawiania sportu, 14 Metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne: biżuteria, bransoletki, bransoletki do zegarków, breloczki,
kamienie szlachetne i półszlachetne, spinki do krawatów, łańcuszki,
łańcuszki do zegarków, spinki do mankietów: naszyjniki, ozdoby jubilerskie, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, perły, zegarki, zegarki na rękę, tarcze zegarów i zegarków, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, apaszki [chustki], bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot,
biustonosze, buty, buty sportowe, espadryle, futra, garnitury, halki,
kalosze, kamizelki, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, koszule, krawaty,
kurtki, majtki, okrycia wierzchnie, piżamy, płaszcze, rajstopy, sandały,
odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, spodnie, spódnice, sukienki,
stroje kąpielowe, swetry, szelki, T-shirty, 35 analizy rynkowa, badania
marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej
w branży modowej, usługi sprzedaży detalicznej zwłaszcza usługi
sprzedaży wysyłkowy online oraz usługi sprzedaży poprzez telefon
komórkowy w zakresie: odzieży, nakryć głowy, obuwia, biżuterii, zegarków, akcesoriów mody, okularów, galanterii skórzanej oraz toreb,
marketing, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
reklama w branży modowej, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług.
(111) 296159
(220) 2016 08 23
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 24
(732) MUS KRZYSZTOF, Królówka, PL.
(540) CHB 14
(540)

(210) 460602

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.01, 29.01.08
(510), (511) 35 wynajmowanie maszyn i urządzeń dla biur, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w punktach
informacji konsumenckiej, agencje informacji handlowej, informacja
o działalności gospodarczej, obsługa administracyjna firm na zlecenie,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama radiowa, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty,
druki, próbki], reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych, usługi sekretarskie, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajmowanie nośników reklamowych,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń
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i wyposażenia biurowego, organizacja wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje
mieszkaniowe, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa
nieruchomości, inwestycje kapitałowe, oszacowanie i wycena majątku
nieruchomego, dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, ściąganie czynszów, wynajem mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 43 bary
szybkiej obsługi [snack bary], restauracje, restauracje samoobsługowe,
stołówki, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady].

(111) 296160
(220) 2016 08 23
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 24
(732) RAMS BEATA, Kraków, PL.
(540) Benefit Solutions
(540)

(210) 460614

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 02.07.25, 02.07.99, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 35 analizy rynkowe, audyt przedsiębiorstw, badania
marketingowe, badania i doradztwo w dziedzinie prowadzonej
działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie wydajności przedsiębiorstw, prognozy ekonomiczne, outsourcing, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie sprawozdań
rachunkowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, obsługa,
prowadzenie, nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi i lojalnościowymi w zakresie działalności
gospodarczej, usługi w zakresie kart lojalnościowych, sprzedaż dla
osób trzecich, wywiad gospodarczy, zarządzanie działalnością gospodarczą, zestawienia statystyczne, 36 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi
lub dzierżawionymi, działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 37 usługi czynnościowo-porządkowe, czyszczenie budynków
od wewnątrz i od zewnątrz, kompleksowe sprzątanie wnętrz garaży,
pomieszczeń biurowych, handlowych, hotelowych, mieszkalnych,
socjalnych, przemysłowych, szkolnych, szpitalnych i garaży, mycie,
dezynfekcja, doczyszczanie i konserwacja posadzek, mycie ścian
i konstrukcji, hal produkcyjnych i magazynów, czyszczenie fasad, elewacji zewnętrznych, witryn, sprzątanie po remontach, mycie okien
i ciągów komunikacyjnych, zabezpieczanie warstwami ochronnymi podłóg kamiennych, z drewna, materiałów drewnopodobnych
i tworzyw w sztucznych, sprzątanie terenów wokół zakładów, dróg
i chodników, pralnie, usługi pralnicze w zakresie prania wodnego
i chemicznego, pranie: dywanów, wykładzin dywanowych, tapicerki
meblowej, pranie i czyszczenie żaluzji i rolet, czyszczenie odzieży.
(111) 296161
(220) 2016 08 23
(210) 460615
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) INN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zabrze, PL.
(540) inn
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 35 promocja sprzedaży, 37 instalowanie, konserwacja
i naprawa urządzeń zamrażalniczych, naprawa maszyn.

(111) 296162
(220) 2016 08 23
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) RESCANTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobrzechów, PL.
(540) RC RESCANTE
(540)

(210) 460616

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 24.17.10, 29.01.01
(510), (511) 41 prowadzenie zajęć sportowych i edukacyjnych
dla osób w podeszłym wieku, chorych oraz niepełnosprawnych,
43 tymczasowe zakwaterowanie, udostępnianie zakwaterowania
tymczasowego, usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajmowanie kwater, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy, zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, prowadzenie prywatnych
hoteli i pensjonatów, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 44 usługi w zakresie: opieki zdrowotnej dla ludzi, specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej, prowadzenia hospicjów
i zakładów opiekuńczo-leczniczych, położnictwa, pielęgniarstwa,
masażu, optyki, medycznej działalności laboratoryjnej i diagnostycznej, pomocy medycznej, farmakologii, poradnictwa psychologicznego, rehabilitacji leczniczej, opieki sanatoryjnej, prowadzenia prywatnych szpitali, prowadzenia prywatnych domów opieki dla osób
w podeszłym wieku, chorych oraz niepełnosprawnych, pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej bez zakwaterowania dla osób
w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, higieny i pielęgnacji
urody ludzi.
(111) 296163
(220) 2016 08 23
(210) 460621
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) ROBOD SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) IMPAKT
(510), (511) 9 odzież ochronna chroniąca przed urazami, specjalistyczne i przemysłowe ochronne kaski i hełmy chroniące przed
urazami, ochronne maski na twarz do kasków ochronnych, 25 nakrycia głowy, czapki robocze, czapki chroniące przed złymi warunkami atmosferycznymi, a mianowicie chłodem, zimnem, deszczem,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach,
sklepach i na stronie internetowej wyspecjalizowanej w sprzedaży
odzieży ochronnej i roboczej chroniącej przed urazami głowy, specjalistycznych i przemysłowych kasków i hełmów ochronnych chroniących przed urazami.
(111) 296164
(220) 2016 08 23
(210) 460624
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) SZCZEPANIAK BOGUSŁAWA, SZCZEPANIAK ADAM YOUNG
ADPAL SPÓŁKA CYWILNA, Koźmin Wielkopolski, PL.
(540) DROMEDARY MILK SOAP
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 03.02.13, 27.05.01, 29.01.07
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(510), (511) 3 mydło perfumowane, mydło pielęgnacyjne, mydło
przemysłowe, mydło pod prysznic, mydło do kąpieli, mydło do golenia, mydło do skóry, kremowe mydło do ciała, balsamy do ciała,
emulsje do ciała, kostki mydła do mycia ciała, krem do rąk, krem
do twarzy, krem do ciała, kule do kąpieli nasączone kosmetykami,
olejkami i barwnikami, masło do ciała, mleczka do ciała, mydełka,
mydła, mydła do pielęgnacji ciała, mydła do prania, mydła do rąk, mydła do twarzy, mydła granulowane, mydła i żele, mydła kosmetyczne,
mydła toaletowe, mydła w kostce, mydła w płynie, olejek do kąpieli,
olejki do ciała, płyn do kąpieli, płyn do mycia naczyń, płyn do czyszczenia, płyn do mycia, preparaty do kąpieli, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, produkty do mycia rąk, produkty z mydła, środki czyszczące, żele do kąpieli, żele pod prysznic, żele do ciała, .

(111) 296165
(220) 2016 08 23
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) T3 ATELIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) T3 ATELIER
(540)

(210) 460640

Kolor znaku: złoty, czarny
(531) 26.11.06, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 20 meble, meble metalowe, zagłówki, meble łączone,
kredensy, skrzynie, szafki, meble skórzane, pulpity, stoły, meble sypialne, narożniki, siedzenia, toaletki, meble wielofunkcyjne, meble
tapicerowane, ławy, meble domowe, komody, półki, meble drewniane, szafy, pufy, regały, półki ścienne, meble do siedzenia, meble
dla dzieci, meble dla niemowląt, wysokie stołki, stojaki obrotowe,
półki niemetalowe, blaty kuchenne, meble do salonu, półki prefabrykowane, meble do przechowywania, szafki metalowe, meble zawierające łóżka, meble do wnętrz, regały drewniane, półki wiszące,
meble kuchenne na wymiar, meble z tworzyw sztucznych, meble
wykonane ze stali, meble domowe wykonane z drewna, drewniane
półki i stojaki, meble domowe, biurowe i ogrodowe, meble wykonane ze stalowych rurek, szafki na cokole do przechowywania, meble wykonane z tworzyw sztucznych, meble i akcesoria meblowe
wyposażenia domu, fotele z regulowanym oparciem i podparciem
dla nóg, 42 projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie wnętrz
budynków, planowanie przestrzenne wnętrz, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie doboru zasłon,
doradztwo związane z wyborem tkanin dekoracyjnych, doradztwo
w zakresie doboru pokrowców na meble.
(111) 296166
(220) 2016 08 23
(210) 460641
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) T3 ATELIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) T3 Inwest
(510), (511) 20 meble, meble metalowe, zagłówki, kartoteki, meble łączone, meble stołówkowe, kredensy, skrzynie, szafki, meble
skórzane, pulpity, stoły, meble komputerowe, narożniki, siedzenia,
meble wielofunkcyjne, meble tapicerowane, ławy, komody, półki,
meble drewniane, meble biurowe, szafy, regały, stanowiska pracy,
półki ścienne, meble do siedzenia, wysokie stołki, stojaki obrotowe,
półki niemetalowe, meble biurowe metalowe, metalowe przesłony,
ruchome podstawy, blaty kuchenne, półki prefabrykowane, meble do przechowywania, szalki metalowe, sprzęt biurowy, meble
do wnętrz, regały drewniane, półki wiszące, meble kuchenne na wymiar, komputerowe stanowiska pracy, meble z tworzyw sztucznych,
meble wykonane ze stali, ścianki działowe do biur, drewniane półki i stojaki, meble wykonane ze stalowych rurek, szafki na cokole
do przechowywania, meble wykonane z tworzyw sztucznych, fotele
z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg, 42 projektowanie
dekoracji wnętrz, projektowanie wnętrz komercyjnych, projektowanie wnętrz budynków, projektowanie wystroju wnętrz sklepów,
planowanie przestrzenne wnętrz, projektowanie architektoniczne
dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie doboru zasłon, doradztwo
związane z wyborem tkanin dekoracyjnych, doradztwo w zakresie
doboru pokrowców na meble.
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(111) 296167
(220) 2016 08 23
(210) 460642
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) T3 ATELIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) T3 Atelier
(510), (511) 20 meble, meble metalowe, zagłówki, meble łączone,
kredensy, skrzynie, szafki, meble skórzane, pulpity, stoły, meble sypialne, narożniki, siedzenia, toaletki, meble wielofunkcyjne, meble
tapicerowane, ławy, meble domowe, komody, półki, meble drewniane, szafy, pufy, regały, półki ścienne, meble do siedzenia, meble
dla dzieci, meble dla niemowląt, wysokie stołki, stojaki obrotowe,
półki niemetalowe, blaty kuchenne, meble do salonu, półki prefabrykowane, meble do przechowywania, szafki metalowe, meble zawierające łóżka, meble do wnętrz, regały drewniane, półki wiszące,
meble kuchenne na wymiar, meble z tworzyw sztucznych, meble
wykonane ze stali, meble domowe wykonane z drewna, drewniane
półki i stojaki, meble domowe, biurowe i ogrodowe, meble wykonane ze stalowych rurek, szafki na cokole do przechowywania, meble wykonane z tworzyw sztucznych, meble i akcesoria meblowe
wyposażenia domu, fotele z regulowanym oparciem i podparciem
dla nóg, 42 projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie wnętrz
budynków, planowanie przestrzenne wnętrz, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie doboru zasłon,
doradztwo związane z wyborem tkanin dekoracyjnych, doradztwo
w zakresie doboru pokrowców na meble.

budowlane, cegły, cegły klinkierowe, belit, bloczki betonowe, kamień
budowlany, budowlane konstrukcje niemetalowe, cement, piasek,
wapno, rynny, pokrycia dachowe niemetalowe, belki stropowe niemetalowe, trzony kominowe niemetalowe, papy, drzwi niemetalowe,
elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, 31 pasze, nasiona roślin uprawnych, nasiona kwiatów, nasiona traw, nasiona zbóż,
sadzonki, krzewy, drzewa, trzciny, winorośla, zioła ogrodowe, rośliny
wodne, podłoża do hodowli roślin, ziemia, darń, torf, kora, materiały
szkółkarskie, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów: produkty chemiczne przeznaczone do stosowania w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, chemiczne środki ochrony roślin i ich nasion,
nawozy użyźniające glebę, preparaty do nawożenia gleby, preparaty
regulujące wzrost roślin, wosk do szczepienia drzew, dodatki chemiczne do środków owadobójczych i grzybobójczych, podłoża dla upraw
bezgruntowych, nawozy mineralne, nawozy naturalne, lepiki i kleje
do celów przemysłowych, węgiel, materiały budowlane, cegły, cegły
klinkierowe, belit, bloczki betonowe, kamień budowlany, budowlane
konstrukcje niemetalowe, cement, piasek, wapno, rynny, pokrycia dachowe niemetalowe, belki stropowe niemetalowe, trzony kominowe
niemetalowe, papy, drzwi niemetalowe, elementy wykończeniowe
budowlane niemetalowe, pasze, nasiona roślin uprawnych, nasiona
kwiatów, nasiona traw, nasiona zbóż, sadzonki, krzewy, drzewa, trzciny, winorośla, zioła ogrodowe, rośliny wodne, podłoża do hodowli roślin, ziemia, darń, torf, kora, materiały szkółkarskie pozwalające nabywcy je oglądać i kupować w sklepach i hurtowniach, usługi prowadzenia
sklepu internetowego z ww. towarami.

(111) 296168
(220) 2016 08 24
(210) 460664
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) PBR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piła, PL.
(540) piwo jasne Swojskie Dobre bo swojskie POLSKIE BROWARY
REGIONALNE
(540)

(111) 296171
(220) 2016 08 24
(210) 460687
(151) 2017 02 20
(441) 2016 10 24
(732) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębica, PL.
(540) Bratex Snap Lock
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy
do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele dachowe, 19 niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki
niemetalowe, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie: metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy
do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele dachowe, niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki
niemetalowe w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz drogą sprzedaży
wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów.

Kolor znaku: jasnożółty, jasnobrązowy, pomarańczowy, brązowy,
ciemnobrązowy, czerwony, biały
(531) 05.07.02, 06.07.08, 25.01.15, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(111) 296169
(220) 2016 08 24
(210) 460656
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) Pszczółka Ulubione
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki, wyroby czekoladowe, czekoladki, praliny, batony, ciastka.
(111) 296170
(220) 2016 08 24
(210) 460660
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) SERWINEK JACEK FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
WILKOŁAZIAK, Wilkołaz Trzeci, PL.
(540) WILKOŁAZIAK
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone do stosowania
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, chemiczne środki ochrony roślin i ich nasion, nawozy użyźniające glebę, preparaty do nawożenia
gleby, preparaty regulujące wzrost roślin, wosk do szczepienia drzew,
dodatki chemiczne do środków owadobójczych i grzybobójczych,
podłoża dla upraw bezgruntowych, nawozy mineralne, nawozy naturalne, lepiki i kleje do celów przemysłowych, węgiel, 19 materiały

(111) 296172
(220) 2016 08 24
(210) 460688
(151) 2017 02 20
(441) 2016 10 24
(732) ZAKŁADY MIĘSNE OLEWNIK-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerczynek, PL.
(540) SMAK Z NATURY
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnozielony, czarny
(531) 05.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, ekstrakty mięsne, wędliny, przetwory mięsne, konserwy, wyroby z drobiu, wyroby z dziczyzny, dania gotowe
mięsne i warzywno-mięsne, oleje i tłuszcze zwierzęce, 35 usługi
w zakresie reklamy, promocji i marketingu za pomocą środków masowego przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu, organizowanie
wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, usługi
pośrednictwa handlowego, kojarzenie kontrahentów oraz pomoc
przy zawieraniu transakcji biznesowych, prowadzenie negocjacji,
sprzedaż detaliczna lub hurtowa w systemie tradycyjnym i poprzez
Internet mięsa, ekstraktów mięsnych, wędlin, przetworów mięsnych,
konserw, wyrobów z drobiu i z dziczyzny, dań gotowych mięsnych
i warzywno-mięsnych, olejów i tłuszczów zwierzęcych.
(111) 296173
(220) 2016 08 24
(210) 460689
(151) 2017 02 20
(441) 2016 10 24
(732) ZAKŁADY MIĘSNE OLEWNIK-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerczynek, PL.
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(540) SMAK Z NATURY
(540)

Kolor znaku: biały, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, ekstrakty mięsne, wędliny, przetwory mięsne, konserwy, wyroby z drobiu, wyroby z dziczyzny, dania gotowe
mięsne i warzywno-mięsne, oleje i tłuszcze zwierzęce, 35 usługi
w zakresie reklamy, promocji i marketingu za pomocą środków masowego przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu, organizowanie
wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, usługi
pośrednictwa handlowego, kojarzenie kontrahentów oraz pomoc
przy zawieraniu transakcji biznesowych, prowadzenie negocjacji,
sprzedaż detaliczna lub hurtowa w systemie tradycyjnym i poprzez
Internet mięsa, ekstraktów mięsnych, wędlin, przetworów mięsnych,
konserw, wyrobów z drobiu i z dziczyzny, dań gotowych mięsnych
i warzywno-mięsnych, olejów i tłuszczów zwierzęcych.
(111) 296174
(220) 2016 08 24
(210) 460701
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) BROWAR LUBICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) TRAD.1840 BROWAR LUBICZ
(540)

(531) 05.07.02, 05.11.15, 05.13.07, 18.02.01, 19.01.01, 19.01.06,
24.13.09, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomia, usługi restauracyjne, usługi barów piwnych.
(111) 296175
(220) 2016 08 25
(210) 460734
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) sieć #1 Dzięki Wam
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne.
(111) 296176
(220) 2016 08 25
(210) 460735
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) sieć #1 Najszybszy internet
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 24.17.25, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne.

Nr 9/2017

(111) 296177
(220) 2016 08 25
(210) 460736
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) WAJMAN WIESŁAW FIRMA WIELOBRANŻOWA W-MAN,
Kościan, PL.
(540) W-MAN
(540)

(531) 02.09.19, 26.01.01, 26.01.14, 27.05.01
(510), (511) 10 wkładki do butów o właściwościach zdrowotnych,
buty lecznicze, pończochy do celów chirurgicznych, nakolanniki ortopedyczne, obuwie ortopedyczne, wkładki ortopedyczne do obuwia, artykuły ortopedyczne, pończochy przeciwżylakowe, wkładki
do butów przeciw płaskostopiu, wkładki usztywniające do obuwia,
17 pokrycia dachowe niemetalowe, farby izolacyjne, giętkie przewody niemetalowe, kit, lakier izolacyjny, materiały ciepłochronne,
płytki dachowe niemetalowe, rury niemetalowe, włókna szklane
do izolacji, złączki niemetalowe, 35 telemarketing, usługi kojarzenia
kontrahentów, agencje importowo-eksportowe, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badanie rynku, marketing, pokazy towarów,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych, radia, telewizji, gazet, organizowanie targów
w celach handlowych i reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, zapewnianie platform internetowych dla nabywców i sprzedawców, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, doradztwo
w prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzenie sklepów
detalicznych, hurtowni, sklepów internetowych oraz sklepów wysyłkowych z następującymi towarami: bejce, farby, emalie, kit, lakiery,
oleje do konserwacji drewna, farby jako powłoki, do drewna, spoiwa
do farb, wapno gaszone, żywice jako barwniki, belki stropowe metalowe, bramy metalowe, materiały zbrojeniowe dla budownictwa,
dachówka metalowa, druty żelazne, drzwi metalowe, okna metalowe, konstrukcje metalowe dla budownictwa, przewody i rury metalowe, zawiasy, zamki, zasuwy, okucia metalowe mebli, drzwi i okien,
wkładki do butów o właściwościach zdrowotnych, buty lecznicze,
pończochy do celów chirurgicznych, nakolanniki ortopedyczne,
obuwie ortopedyczne, wkładki ortopedyczne do obuwia, artykuły ortopedyczne, pończochy przeciwżylakowe, wkładki do butów
przeciw płaskostopiu, wkładki usztywniające do obuwia, pokrycia
dachowe niemetalowe, farby izolacyjne, giętkie przewody niemetalowe, kit, lakier izolacyjny, materiały ciepłochronne, płytki dachowe
niemetalowe, rury niemetalowe, włókna szklane do izolacji, złączki
niemetalowe, belki niemetalowe, balustrady, boazeria niemetalowa,
materiały budowlane niemetalowe, pokrycia dachowe, dachówki,
deski jako drewno budowlane, deski obrobione, drzwi niemetalowe,
okna niemetalowe, gips, glina, kamień budowlany, klepka, kominy
niemetalowe, kostka brukowa, listwy niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe, okładziny niemetalowe, papa, parkiet, deski podłogowe,
podpory niemetalowe, profile niemetalowe dla budownictwa, rury
spustowe, sklejka, smoła, szkło budowlane, sztuczny kamień, terakota, gres, żwir, wapno, meble, materace, ramy do obrazów i luster,
osłony kominków, rolety okienne, buty, kapcie, obuwie sportowe,
zapiętki do butów, napiętki do butów, skarpety, antypoślizgowe i antypotowe przybory wyposażenia obuwia, wkładki antypoślizgowe
do butów, bielizna wchłaniająca pot.
(111) 296178
(220) 2016 08 25
(210) 460737
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) WAJMAN WIESŁAW FIRMA WIELOBRANŻOWA W-MAN,
Kościan, PL.
(540) W-MAN
(540)

(531) 27.05.01
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(510), (511) 10 wkładki do butów o właściwościach zdrowotnych,
buty lecznicze, pończochy do celów chirurgicznych, nakolanniki ortopedyczne, obuwie ortopedyczne, wkładki ortopedyczne do obuwia, artykuły ortopedyczne, pończochy przeciwżylakowe, wkładki
do butów przeciw płaskostopiu, wkładki usztywniające do obuwia,
17 pokrycia dachowe niemetalowe, farby izolacyjne, giętkie przewody niemetalowe, kit, lakier izolacyjny, materiały ciepłochronne,
płytki dachowe niemetalowe, rury niemetalowe, włókna szklane
do izolacji, złączki niemetalowe, 35 telemarketing, usługi kojarzenia
kontrahentów, agencje importowo-eksportowe, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badanie rynku, marketing, pokazy towarów,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych, radia, telewizji, gazet, organizowanie targów
w celach handlowych i reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, zapewnianie platform internetowych dla nabywców i sprzedawców, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, doradztwo
w prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzenie sklepów
detalicznych, hurtowni, sklepów internetowych oraz sklepów wysyłkowych z następującymi towarami: bejce, farby, emalie, kit, lakiery,
oleje do konserwacji drewna, farby jako powłoki, do drewna, spoiwa
do farb, wapno gaszone, żywice jako barwniki, belki stropowe metalowe, bramy metalowe, materiały zbrojeniowe dla budownictwa,
dachówka metalowa, druty żelazne, drzwi metalowe, okna metalowe, konstrukcje metalowe dla budownictwa, przewody i rury metalowe, zawiasy, zamki, zasuwy, okucia metalowe mebli, drzwi i okien,
wkładki do butów o właściwościach zdrowotnych, buty lecznicze,
pończochy do celów chirurgicznych, nakolanniki ortopedyczne,
obuwie ortopedyczne, wkładki ortopedyczne do obuwia, artykuły ortopedyczne, pończochy przeciwżylakowe, wkładki do butów
przeciw płaskostopiu, wkładki usztywniające do obuwia, pokrycia
dachowe niemetalowe, farby izolacyjne, giętkie przewody niemetalowe, kit, lakier izolacyjny, materiały ciepłochronne, płytki dachowe
niemetalowe, rury niemetalowe, włókna szklane do izolacji, złączki
niemetalowe, belki niemetalowe, balustrady, boazeria niemetalowa,
materiały budowlane niemetalowe, pokrycia dachowe, dachówki,
deski jako drewno budowlane, deski obrobione, drzwi niemetalowe,
okna niemetalowe, gips, glina, kamień budowlany, klepka, kominy
niemetalowe, kostka brukowa, listwy niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe, okładziny niemetalowe, papa, parkiet, deski podłogowe,
podpory niemetalowe, profile niemetalowe dla budownictwa, rury
spustowe, sklejka, smoła, szkło budowlane, sztuczny kamień, terakota, gres, żwir, wapno, meble, materace, ramy do obrazów i luster,
osłony kominków, rolety okienne, buty, kapcie, obuwie sportowe,
zapiętki do butów, napiętki do butów, skarpety, antypoślizgowe i antypotowe przybory wyposażenia obuwia, wkładki antypoślizgowe
do butów, bielizna wchłaniająca pot.

(111) 296179
(220) 2016 08 26
(151) 2017 03 10
(441) 2016 11 21
(732) BARTELA ANNA, Bilcza, PL.
(540) AB ANNA-BUD GOLD HOUSES
(540)

(210) 460751

Kolor znaku: niebieski, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01
(510), (511) 36 usługi deweloperskie polegające na: zakupie nieruchomości, uzyskiwaniu wymaganych zezwoleń na budowę, finansowaniu inwestycji ze źródeł własnych i kredytów bankowych, sprzedaży nieruchomości, usługi inwestycyjne w zakresie nieruchomości,
pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, zarządzanie majątkiem nieruchomym, administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w handlu nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości,
wycena nieruchomości, wynajmowanie nieruchomości, 37 usługi
budowlane, wykonywanie robót budowlanych związanych z przygotowaniem terenu pod budowę oraz wznoszeniem kompletnych
budowli lub ich części, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, usługi instalacyjne, montażowe, konserwacyjne i remontowe w zakresie budownictwa ogólnego, nadzór budowlany, usługi
w zakresie koordynacji prac związanych z budową obiektu.
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(111) 296180
(220) 2016 08 26
(210) 460766
(151) 2017 02 16
(441) 2016 10 24
(732) INFAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) inFakt
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy kosztów, analizy rynkowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, informacja o działalności
gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, rachunkowość, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, 42 instalacje
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], powielanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
(111) 296181
(220) 2016 08 26
(210) 460767
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) ROGALSKI MARIUSZ SEDAN, Tłuchowo, PL.
(540) ODESA
(510), (511) 3 olejki zapachowe, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne jako zapachy do prania, olejki zapachowe wydzielające
aromaty przy podgrzewaniu, olejki eteryczne do użytku w produkcji
wyrobów zapachowych, preparaty zapachowe, saszetki zapachowe,
pałeczki zapachowe do odkurzaczy, granulki zapachowe do odkurzaczy, drewno zapachowe, pałeczki zapachowe, pokojowe spraye
zapachowe, zapachowe szyszki sosnowe, mieszaniny zapachowe
potpourii, odświeżacze zapachów dla zwierząt.
(111) 296182
(220) 2016 08 26
(210) 460768
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) ROGALSKI MARIUSZ SEDAN, Tłuchowo, PL.
(540) SENA
(510), (511) 3 olejki zapachowe, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne jako zapachy do prania, olejki zapachowe wydzielające
aromaty przy podgrzewaniu, olejki eteryczne do użytku w produkcji
wyrobów zapachowych, preparaty zapachowe, saszetki zapachowe,
drewno zapachowe, pałeczki zapachowe, pokojowe spraye zapachowe, zapachowe szyszki sosnowe, mieszaniny zapachowe potpourii,
odświeżacze zapachów dla zwierząt.
(111) 296183
(220) 2016 08 26
(210) 460785
(151) 2017 02 24
(441) 2016 11 07
(732) BORYCZKO KATARZYNA, Tarnów, PL.
(540) BUTIK STYLOWA SZAFECZKA ODZIEŻ DAMSKA I DZIECIĘCA
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, jasnoszary
(531) 09.01.01, 09.01.07, 26.04.03, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 14 biżuteria, 25 odzież, 35 sprzedaż odzieży, sprzedaż
biżuterii.
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(111) 296184
(220) 2016 08 26
(210) 460790
(151) 2017 02 16
(441) 2016 10 24
(732) HLEBIONEK BOLESŁAW PWI ALSANIT, Trzcianka, PL.
(540) ALSANIT
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 26.07.25, 26.05.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 okucia metalowe do mebli, zamki metalowe, nóżki
metalowe, klamki metalowe, zawiasy metalowe, uchwyty metalowe,
wsporniki metalowe, metalowe elementy budowlane: w tym kabiny
łazienkowe, drzwi, okna, schody, płyty do drzwi, ramy i profile aluminiowe, ścianki działowe metalowe, 11 kabiny prysznicowe, natryskowe, kąpielowe, szklane kabiny prysznicowe, obudowy wanien, kabiny ubikacji, drzwi prysznicowe, dozowniki środków odkażających,
toalety WC, 19 niemetalowe: drzwi, ścianki działowe, przegrody międzypisuarowe, przebieralnie, przymierzalnie, balustrady, baseny kąpielowe jako konstrukcje niemetalowe, boazerie, niemetalowe okładziny ścian dla budownictwa, 20 meble i akcesoria meblowe, stoiska
wystawowe, pulpity (meble).
(111) 296185
(220) 2016 08 29
(210) 460805
(151) 2017 03 02
(441) 2016 11 07
(732) AASA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) aasa bliżej ludzi
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.24, 25.05.01
(510), (511) 9 magnetyczne karty płatnicze, kodowane karty płatnicze, karty kredytowe, pamięci USB stylizowane na karty kredytowe,
36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi w zakresie przelewów pieniężnych, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, zautomatyzowane usługi
płatnicze, usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych, usługi bankomatowe.
(111) 296186
(220) 2016 08 29
(210) 460809
(151) 2017 03 02
(441) 2016 11 07
(732) EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław, PL.
(540) EFL
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 27.05.23, 29.01.03
(510), (511) 35 doradztwo handlowe i gospodarcze, doradztwo
w zakresie w zakresie organizowania, zarządzania i prowadzenia
działalności gospodarczej, ekspertyzy i prognozy ekonomiczne,
pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży ruchomości,
usługi w zakresie aukcji publicznych i aukcji internetowych, leasing,
najem i dzierżawa powierzchni reklamowych, leasing najem i dzierżawa urządzeń i sprzętu biurowego, 36 usługi ubezpieczeniowe,
usługi finansowe, leasing, faktoring, analizy i ekspertyzy finansowe,
doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, wycena nieruchomości,
zarządzanie nieruchomościami i majątkiem nieruchomym, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży nieruchomości, leasing, najem i dzierżawa nieruchomości i majątku nieruchomego,
37 leasing, najem i dzierżawa sprzętu, maszyn i urządzeń budowla-
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nych, leasing, najem i dzierżawa maszyn i urządzeń sprzątających,
38 leasing, najem i dzierżawa instalacji i sprzętu telekomunikacyjnego, 39 leasing, najem i dzierżawa środków transportu, leasing,
najem i dzierżawa kontenerów i powierzchni magazynowych, usługi
w zakresie zarządzania flotą pojazdów, 40 leasing, najem i dzierżawa
maszyn i urządzeń służących do obróbki materiałowej, 42 leasing
najem i dzierżawa komputerów i oprogramowania, leasing najem
i dzierżawa przyrządów naukowych, 44 leasing najem i dzierżawa
sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i kosmetycznego, leasing
najem i dzierżawa sprzętu, urządzeń i maszyn rolniczych.

(111) 296187
(220) 2016 08 29
(210) 460826
(151) 2017 02 16
(441) 2016 10 24
(732) KONOPKA ANDRZEJ FIRMA DANIEL, Myszków, PL.
(540) H Hugotti
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 03.01.08, 03.01.24, 03.01.28, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 18 aktówki, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele,
etui na klucze, zestawy podróżne [wyroby skórzane], kuferki na kosmetyki [puste], kufry bagażowe, kufry podróżne, nici ze skóry, nosidełka
dla niemowląt do noszenia na ciele, obroże dla zwierząt, okrycia dla
zwierząt, parasole, parasolki, plecaki, portfele, portmonetki, pudełka
ze skóry lub ze skóry wtórnej, pudła skórzane na kapelusze, rzemienie, worki, sakiewki, skórzane smycze, teczki, torby, torby na kółkach,
podróżne torby na ubranie, torby na zakupy, torby plażowe, torby
turystyczne, torebki, tornistry szkolne, walizki, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, 20 chodziki dla dzieci, meble, łóżka, kołyski,
siedzenia [meble], krzesła, wysokie krzesła dla dzieci, dekoracje wiszące [ozdoby], kojce, maty do spania, maty do kojców dziecięcych, maty
do przewijania niemowląt, kosze niemetalowe, materace, poduszki,
pościel, oprócz bielizny pościelowej, skrzynki na zabawki, skrzynie
[paki] niemetalowe, wyroby stolarskie, pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw
sztucznych, 25 apaszki [chustki], bielizna osobista, biustonosze, buty,
buty sportowe, chustki [apaszki], daszki [nakrycia głowy], fartuchy
[odzież], futra [odzież], garnitury, getry, gorsety, kąpielówki, kostiumy
kąpielowe, koszule, krawaty, kurtki, nakrycia głowy, majtki, nauszniki
[odzież], ocieplacze, obuwie, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież
z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież], paski
[odzież], pelerynki, piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, pończochy, rajstopy, rękawiczki, skarpetki, spódnice, stroje na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienki damskie, swetry, szale, szaliki, szlafroki, wyprawki
dziecięce [odzież], wyroby pończosznicze.
(111) 296188
(220) 2016 08 29
(210) 460836
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(531) 26.01.03, 26.01.10, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.25
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji i upiększania ciała, kosmetyki
do włosów, wyroby perfumeryjne, olejki eteryczne, środki toaletowe
do mycia, środki toaletowe do golenia, 9 okulary, etui na okulary,
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18 torby podróżne, torby sportowe, torby na zakupy, torby plażowe,
plecaki szkolne, plecaki turystyczne, walizki, tornistry szkolne, teczki biurowe, aktówki, kasetki, etui na klucze, torebki, portfele, portmonetki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, futra, płaszcze, kurtki,
ubrania, kostiumy, marynarki, żakiety, kamizelki, bluzy, wdzianka,
spodnie, krótkie spodenki (szorty, bermudy), spódnice, koszule, bluzki, suknie, swetry, pulowery, dresy, bielizna dla dzieci i dorosłych, skarpety, rajstopy, pończochy, kapelusze, czapki, paski, apaszki, fulary,
szale, szaliki, krawaty, muszki, 32 piwo, wody mineralne i gazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje energetyczne,
35 usługi handlu detalicznego, hurtowego i przez Internet w zakresie następujących towarów: kosmetyki do pielęgnacji i upiększania
ciała, kosmetyki do włosów, wyroby perfumeryjne, olejki eteryczne,
środki toaletowe do mycia, środki toaletowe do golenia, okulary, etui
na okulary, torby podróżne, torby sportowe, torby na zakupy, torby
plażowe, plecaki szkolne, plecaki turystyczne, walizki, tornistry szkolne, teczki biurowe, aktówki, kasetki, etui na klucze, torebki, portfele,
portmonetki, odzież, obuwie, nakrycia głowy, futra, płaszcze, kurtki, ubrania, kostiumy, marynarki, żakiety, kamizelki, bluzy, wdzianka, spodnie, krótkie spodenki (szorty, bermudy), spódnice, koszule,
bluzki, suknie, swetry, pulowery, dresy, bielizna dla dzieci i dorosłych,
skarpety, rajstopy, pończochy, kapelusze, czapki, paski, apaszki, fulary, szale, szaliki, krawaty, muszki, piwo, wody mineralne i gazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje energetyczne.

(111) 296189
(220) 2016 08 29
(210) 460837
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) ECOOVONUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Września, PL.
(540) OVONUM VET
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, białkowe suplementy
dla zwierząt, naturalne produkty do pielęgnacji zdrowia zwierząt,
odżywcze i suplementy ziołowe i homeopatyczne, odżywki wzmacniające do celów weterynaryjnych, 31 karma dla zwierząt domowych, wapno do paszy dla zwierząt, posiłek dla zwierząt domowych,
karma sucha i konserwy, przekąski, dodatki do pasz nie do celów medycznych, napoje dla zwierząt domowych.
(111) 296190
(220) 2016 08 29
(210) 460868
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ATEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilchowice, PL.
(540) WENUS
(510), (511) 4 brykiety drzewne, brykiety węglowe, brykiety z torfu
[paliwo], węgiel drzewny [paliwo], drewno opałowe, koks, paliwo, pył
węglowy [paliwo], węgiel [paliwo], węgiel brunatny.
(111) 296191
(220) 2016 08 29
(210) 460869
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ATEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilchowice, PL.
(540) atex
(540)

(531) 25.07.06, 26.01.09, 27.05.01
(510), (511) 4 brykiety drzewne, brykiety węglowe, brykiety z torfu
[paliwo], węgiel drzewny [paliwo], drewno opałowe, koks, paliwo, pył
węglowy [paliwo], węgiel [paliwo], węgiel brunatny, paliwo do Diesel, benzyna, olej napędowy, paliwo silnikowe.
(111) 296192
(220) 2016 08 29
(210) 460870
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ATEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilchowice, PL.
(540) MERKURY
(510), (511) 4 brykiety drzewne, brykiety węglowe, brykiety z torfu
[paliwo], węgiel drzewny [paliwo], drewno opałowe, koks, paliwo, pył
węglowy [paliwo], węgiel [paliwo], węgiel brunatny.
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(111) 296193
(220) 2016 08 29
(210) 460871
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ATEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilchowice, PL.
(540) NEPTUN
(510), (511) 4 brykiety drzewne, brykiety węglowe, brykiety z torfu
[paliwo], węgiel drzewny [paliwo], drewno opałowe, koks, paliwo, pył
węglowy [paliwo], węgiel [paliwo], węgiel brunatny.
(111) 296194
(220) 2016 08 29
(210) 460873
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ATEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilchowice, PL.
(540) MARS
(510), (511) 4 brykiety drzewne, brykiety węglowe, brykiety z torfu
[paliwo], węgiel drzewny [paliwo], drewno opałowe, koks, paliwo, pył
węglowy [paliwo], węgiel [paliwo], węgiel brunatny.
(111) 296195
(220) 2016 08 29
(210) 460874
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ATEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilchowice, PL.
(540) SATURN
(510), (511) 4 brykiety drzewne, brykiety węglowe, brykiety z torfu
[paliwo], węgiel drzewny [paliwo], drewno opałowe, koks, paliwo, pył
węglowy [paliwo], węgiel [paliwo], węgiel brunatny.
(111) 296196
(220) 2016 08 29
(210) 460875
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ATEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilchowice, PL.
(540) JOWISZ
(510), (511) 4 brykiety drzewne, brykiety węglowe, brykiety z torfu
[paliwo], węgiel drzewny [paliwo], drewno opałowe, koks, paliwo, pył
węglowy [paliwo], węgiel [paliwo], węgiel brunatny.
(111) 296197
(220) 2016 08 29
(210) 460877
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ATEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilchowice, PL.
(540) URAN
(510), (511) 4 brykiety drzewne, brykiety węglowe, brykiety z torfu
[paliwo], węgiel drzewny [paliwo], drewno opałowe, koks, paliwo, pył
węglowy [paliwo], węgiel [paliwo], węgiel brunatny.
(111) 296198
(220) 2016 08 29
(210) 460878
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ATEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilchowice, PL.
(540) EKOSUN
(510), (511) 4 brykiety drzewne, brykiety węglowe, brykiety z torfu
[paliwo], węgiel drzewny [paliwo], drewno opałowe, koks, paliwo, pył
węglowy [paliwo], węgiel [paliwo], węgiel brunatny.
(111) 296199
(220) 2016 08 30
(210) 460885
(151) 2017 03 06
(441) 2016 11 07
(732) SPIŻARNIA ŻUPNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieliczka, PL.
(540) ŻUPNE z Wieliczki
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.20, 09.01.10, 02.01.15
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(510), (511) 29 drób, dziczyzna, dżemy i konfitury, ekstrakty mięsne,
galaretki jadalne, galaretki mięsne, galaretki owocowe, konserwy,
mięso, mięso konserwowane, napoje mleczne lub z przewagą mleka,
owoce konserwowane w alkoholu, owoce i warzywa konserwowane, owoce i warzywa suszone, owoce kandyzowane: pikle, potrawy
na bazie ryb, ryby, pasztety z mięs i dziczyzny, produkty mleczne, wyroby z mleka, masło, sery, śmietana, rosoły, sałatki owocowe, sałatki
warzywne, sosy mięsne, sosy do sałat, śledzie, zupy, wyroby kulinarne
przeznaczone do bezpośredniego spożycia z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, owoców, warzyw, produktów mlecznych, wędliny, produkty
z ziemniaków, 30 chleb, bułeczki, ciastka, ciasta, cukierki, potrawy
na bazie mąki, przyprawy, w tym przyprawy na bazie soli, sosy, słodycze, wyroby cukiernicze, piekarnicze, makarony, napoje na bazie
czekolady, kawy, herbaty i mleka, musy warzywne i owocowe, musy
deserowe, przekąski zbożowe, sorbety, 32 napoje bezalkoholowe,
napoje owocowe, napoje warzywne, piwo, piwo słodowe, preparaty
do przygotowywania napojów, preparaty do sporządzania likierów,
soki warzywne, soki owocowe, syropy do napojów, woda stołowa,
woda mineralna, napoje bezalkoholowe na bazie miodu.

(111) 296200
(220) 2016 08 30
(210) 460890
(151) 2017 03 30
(441) 2016 12 05
(732) ACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) JABŁKA Z POLSKICH SADÓW
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony, biały
(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 marmolady, przetwory z warzyw i owoców, 32 napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki.
(111) 296201
(220) 2016 08 30
(210) 460892
(151) 2017 03 24
(441) 2016 12 05
(732) SPINKA FILM STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Tymek i Mistrz
(510), (511) 9 płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, sprzęt komputerowy i oprogramowanie komputerowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, okulary i okulary
przeciwsłoneczne, kaski ochronne, kamizelki ratunkowe, klisze filmowe naświetlone, filmy wywołane, filmy rysunkowe animowane,
płyty fonograficzne, nagrania akustyczne, nagrania audio i wideo,
głośniki, lornetki, maszyny liczące, kamery wideo, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, akcesoria do telefonów komórkowych,
futerały na telefony komórkowe, obudowy wymienne do telefonów
komórkowych, odtwarzacze płyt kompaktowych, nagrywarki płyt
kompaktowych, płyty kompaktowe, programy gier komputerowych,
kartridże i płyty z grami komputerowymi, klawiatury komputerowe,
podkładki pod myszy komputerowe, muzyczne nagrania dźwiękowe, 16 materiały drukowane, artykuły papiernicze, kleje biurowe lub
do użytku domowego, sprzęt dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiał instruktażowy i dydaktyczny (z wyjątkiem urządzeń), materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania (nie zawarte w innych klasach), papierowe
akcesoria na przyjęcia, mianowicie serwetki papierowe, papierowe maty stołowe, papier do pakowania prezentów oraz papierowe
wstążki, kokardy do pakowania prezentów, obrusy papierowe i torebki papierowe na przyjęcia, zeszyty ćwiczeń dla dzieci, książki z historyjkami dla dzieci, komiksy, książeczki do kolorowania, zakładki
do książek, segregatory, teczki na dokumenty, kołonotatniki, notatniki lub bloki do pisania, terminarze, planery, kalendarze, albumy
na wycinki, albumy do rysowania, albumy do zdjęć, albumy z naklejkami, naklejki, kalkomanie, poduszki do pieczątek lub poduszki nasączone tuszem, pieczątki kauczukowe, przytwierdzane na gorąco
aplikacje z papieru w formie kalkomanii, tatuaże zmywalne, tabliczki
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do pisania, ołówki, pióra, gumki do wycierania, ozdoby na końcówki ołówków, etui na pióra i piórniki, pudełka na pióra i na ołówki,
temperówki, kreda, markery, plakaty, karty pocztowe, karty do kolekcjonowania, kartki okolicznościowe, wisiorki z papieru, zestawy
do malowania dla dzieci, artystyczne i rzemieślnicze zestawy do malowania, zestawy szkolne składające się z gumek do wycierania, linijek, temperówek i piórników, zestawy artykułów papierniczych
składające się z papieru listowego, kopert, markerów i szablonów,
i zestawy do ćwiczeń składające się z naklejek i pieczątek kauczukowych, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, paski, czapki baseballowe,
stroje plażowe, 28 gry i zabawki, artykuły gimnastyczne i sportowe,
nieujęte w innych klasach, karty do gry, gry zręcznościowe, figurki
do zabawy i akcesoria do nich, gry planszowe, gra w karty, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, zestawy do badmintona, balony, kije bejsbolowe, piłki do koszykówki, zabawki do kąpieli, piłki baseballowe,
piłki plażowe, lalki szmaciane wypełnione grochem, klocki edukacyjne, kule do gry w kręgle, zestawy z różdżką i roztworami do puszczania baniek mydlanych, rękawice baseballowe do łapania piłki,
szachy, skarpety na prezenty, ozdoby choinkowe, figurki zabawkowe
do kolekcjonowania, wózki dziecięce, zabawki mechaniczne do kołysek [dla niemowląt], dyski zabawkowe do rzucania, lalki, ubranka
dla lalek, lalki, zestawy do zabawy zawierające lalki, elektryczne figurki do zabawy, 30 ciastka i wyroby cukiernicze, lody spożywcze,
czekolada i wyroby czekoladowe, słodycze, cukierki, guma do żucia (nie do użytku medycznego), miód, melasa, płatki śniadaniowe,
guma do żucia, ciasta, mieszanki do pieczenia ciasta, słodycze, dekoracje do ciast wykonane ze słodyczy, ketchup, batony na bazie zbóż,
guma do żucia, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao,
wafelki do lodów, herbatniki, mrożone jogurty, kukurydza prażona
[pop-corn], gofry, słodzone galaretki deserowe.

(111) 296202
(220) 2016 08 30
(210) 460895
(151) 2017 03 24
(441) 2016 12 05
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgórsko, PL.
(540) DEKOLUCE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 10 lampy oświetleniowe, oświetlenie sufitowe, żarówki
elektryczne, żarniki do lamp oświetleniowych, urządzenia i instalacje
do oświetlenia.
(111) 296203
(220) 2016 08 30
(210) 460905
(151) 2017 02 17
(441) 2016 10 24
(732) BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, PL.
(540) TERAZZO
(510), (511) 19 wyroby betonowe, kostka brukowa, płyty betonowe,
płyty lastrico, stopnie schodowe niemetalowe, parapety niemetalowe, betonowe elementy fasadowe i ogrodzeniowe.
(111) 296204
(220) 2016 08 30
(210) 460910
(151) 2017 02 16
(441) 2016 10 24
(732) WIPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Wadąg, PL.
(540) Extrasorb
(510), (511) 31 pasze dla zwierząt, preparaty mineralno-witaminowe jako pasza dla zwierząt, superkoncentraty jako pasza dla zwierząt, koncentraty paszowe, preparaty mlekozastępcze jako pasza dla
zwierząt, mieszanki paszowe pełnoporcjowe, dodatki paszowe dla
zwierząt, dodatki do pasz nie do celów leczniczych.
(111) 296205
(220) 2016 08 30
(210) 460911
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) TAXREO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) Taxreo
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(540)

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 księgowość, rachunkowość, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, przygotowywanie zeznań podatkowych, audyt,
outsourcing jako doradztwo handlowe, przygotowanie listy płac,
badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie porównywania cen, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pośrednictwo pracy, rekrutacja personelu, pozyskiwanie
informacji o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy rynkowe, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstwa,
ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, wywiad gospodarczy, 36 ekspertyzy dla celów fiskalnych, operacje w zakresie rozrachunkowości finansowej, analizy finansowe, doradztwo w sprawach
finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, agencje
ściągania wierzytelności, agencje celne, usługi finansowej likwidacji przedsiębiorstw, 45 badania prawne, usługi pomocy w sprawach
spornych.
(111) 296206
(220) 2016 08 30
(210) 460913
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 07
(732) PepsiCo, Inc., Purchase, US.
(540) każdy dzień smakuje lepiej z uśmiechem
(510), (511) 29 gotowe do spożycia przekąski składające się głównie
z ziemniaków, orzechów, produktów z orzechów, nasion, owoców,
warzyw lub ich kombinacji, włączając w to chipsy ziemniaczane,
chrupki ziemniaczane, chipsy owocowe, przekąski na bazie owoców,
smarowidła na bazie owoców, chipsy warzywne, przekąski na bazie
warzyw, smarowidła na bazie warzyw, chipsy taro, przekąski z wieprzowiny, przekąski z wołowiny, przekąski na bazie soi, 30 gotowe
do spożycia przekąski składające się głównie z ziaren, kukurydzy,
zbóż lub ich kombinacji, włączając w to chipsy kukurydziane, chipsy
tortilla, chipsy pita, chipsy ryżowe, chrupki ryżowe, ryżowe ciasteczka, ryżowe krakersy, krakersy, precle, dmuchane przekąski, prażona
kukurydza, popcorn kandyzowany, kandyzowane orzeszki ziemne,
sosy do przekąsek, salsa, przekąski w postaci batonów.
(111) 296207
(220) 2016 08 30
(210) 460916
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Energia sukcesu
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu
i do prac badawczych, w szczególności hel, azot i siarka, gazy zestalone do celów przemysłowych, dodatki chemiczne do paliw silnikowych, dodatki detergentowe do benzyny, kwas naftenowy, nafteny,
4 paliwa, paliwa gazowe, ropa naftowa i gaz ziemny, benzyna, benzyna bezołowiowa, cerezyna, eter naftowy, etylina, gacz parafinowy, gaz olejowy, gazolina (mieszanina), gudron, mazut, nafta, nujol,
oksygenaty, olej bazowy, olej napędowy, olej popirolityczny, oleje
odpadowe, parafina, produkty naftowe, wazelina, spirytus mineralny, smary, mieszanki węglowodorowe, dodatki niechemiczne do paliw, produkty energetyczne, 6 rudy metali, rury, i rurociągi metalowe,
metalowe zbiorniki i butle do gazu pod ciśnieniem, części metalowe
do urządzeń przeznaczonych do gazu płynnego i gazu sprężonego,
w szczególności kratownice, kołnierze, krany, 7 maszyny i obrabiarki
dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, dmuchawy do sprężania,
zasysania i transportu gazu, maszyny do rafinacji ropy naftowej, wyciągi kopalniane, 11 urządzenia i instalacje gazowe do oświetlania,
ogrzewania, wytwarzania pary i gorącej wody, gotowania, wentylacji, chłodzenia i suszenia, urządzenia regulujące i zabezpieczające
do urządzeń gazowych i rur gazowych, akcesoria i części do wszystkich wyżej wymienionych urządzeń i instalacji, 16 publikacje druko-
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wane, książki, periodyki, czasopisma, ulotki, broszury, druki, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem urządzeń), 35 usługi
w zakresie sprzedaży: paliw, paliw gazowych, gazu ziemnego oraz
ropy naftowej, asfaltu ponaftowego, benzyny, benzyny bezołowiowej, cerezyny, eteru naftowego, etyliny, gaczu parafinowego, gazu
olejowego, gazoliny (mieszaniny), gudronu, kwasu naftenowego,
mazutu, nafty, naftenu, nujolu, oksygenatów, oleju bazowego, oleju
napędowego, oleju popirolitycznego, olejów odpadowych, parafiny,
produktów naftowych, wazeliny, smarów, mieszanek węglowodorowych, spirytusu mineralnego, produktów energetycznych oraz
pojazdów, usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usługi
doradcze w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie przetwarzania danych i zarządzania nimi,
reklama, 37 usługi budowlane, usługi instalacyjne w zakresie: systemów rurociągów, gazociągów, systemów i urządzeń do wytwarzania
energii, systemów ogrzewania słonecznego, systemów i urządzeń
do instalacji grzewczej, systemów ochrony środowiska, instalacja
systemów do wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania budynków, instalacja urządzeń do produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego, usługi
w zakresie napraw i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa
i budownictwa oraz doradztwo i konserwacja w tym zakresie, usługi
w zakresie górniczych robót wydobywczych, usługi w zakresie montażu i naprawy instalacji grzewczych, gazowych wentylacyjnych,
usługi w zakresie obsługi i naprawy pojazdów, usługi stacji paliw i autogazu, usługi w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, usługi w zakresie budowy i konserwacji rurociągów i gazociągów, usługi w zakresie wykonywania robót budowlanych obiektów
liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjno-przesyłowych, usługi doradcze w zakresie
wyżej wymienionych usług, 39 usługi w zakresie transportu i magazynowania towarów, usługi w zakresie dystrybucji i przesyłu paliw,
energii, ciepła, gazu ziemnego, gazu płynnego i produktów ropopochodnych i gazopochodnych, usługi w zakresie transportu poprzez
rurociągi, usługi w zakresie bezzbiornikowego magazynowania gazu
ziemnego i składowania odpadów w złożach, usługi w zakresie organizowania wycieczek turystycznych, usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług, 40 usługi w zakresie wytwarzania energii,
usługi w zakresie przetwarzania gazu ziemnego oraz ropy naftowej
i produktów jej rafinacji, usługi w zakresie wytwarzania produktów
rafinacji, usługi w zakresie wytwarzania paliw, usługi w zakresie produkcji ciepła, usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług,
41 usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie sprzedaży paliw, paliw
gazowych, gazu ziemnego oraz ropy naftowej i produktów ropopochodnych i energetycznych oraz pojazdów, w zakresie badania rynku i opinii publicznej, w zakresie przetwarzania danych i zarządzania
nimi, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie usług finansowych
oraz ubezpieczeniowych, w zakresie zarządzania nieruchomościami,
w zakresie usług budowlanych i instalacyjnych, w zakresie napraw
i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa,
w zakresie górniczych robót wydobywczych, usługi edukacyjne
i szkoleniowe w zakresie montażu i naprawy instalacji grzewczych,
gazowych, wentylacyjnych, w zakresie obsługi i naprawy pojazdów,
w zakresie usług stacji paliw i autogazu, w zakresie eksploatacji złóż
ropy naftowej i gazu ziemnego, w zakresie budowy i konserwacji
rurociągów i gazociągów, w zakresie wykonywania robót budowlanych obiektów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjno-przesyłowych, usługi
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie telekomunikacji, w zakresie
telefonii stacjonarnej i ruchomej, w zakresie usług telegraficznych,
w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, w zakresie radiokomunikacji, w zakresie transportu i magazynowania towarów, w zakresie
dystrybucji i przesyłu paliw, energii, ciepła, gazu ziemnego, gazu
płynnego i produktów ropopochodnych i gazopochodnych, w zakresie transportu poprzez rurociągi, usługi edukacyjne i szkoleniowe
w zakresie bezzbiornikowego magazynowania gazu ziemnego i składowania odpadów w złożach, w zakresie organizowania wycieczek
turystycznych, w zakresie wytwarzania energii, w zakresie przetwarzania gazu ziemnego oraz ropy naftowej i produktów jej rafinacji,
w zakresie wytwarzania produktów rafinacji, w zakresie wytwarzania
paliw, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie produkcji ciepła,
w zakresie badań, prac badawczych i ekspertyz naukowych i technicznych oraz projektowania inżynierskiego, budowlanego i technologicznego, w zakresie planowania urbanistycznego, w zakresie
poszukiwań geologicznych, w szczególności ropy naftowej i gazu
ziemnego, w zakresie usług geodezyjnych i kartograficznych, w za-
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kresie usług restauracyjnych i hotelarskich oraz w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi w zakresie prowadzenia muzeów,
42 usługi w zakresie badań, prac badawczych, ekspertyz naukowych
i technicznych oraz projektowania inżynierskiego, budowlanego
i technologicznego, usługi w zakresie planowania urbanistycznego,
usługi w zakresie poszukiwań geologicznych, w szczególności ropy
naftowej i gazu ziemnego, usługi geodezyjne i kartograficzne, usługi
doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług.

(111) 296208
(220) 2016 08 30
(210) 460917
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Czyste źródło korzyści
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu
i do prac badawczych, w szczególności hel, azot i siarka, gazy zestalone do celów przemysłowych, dodatki chemiczne do paliw silnikowych,
dodatki detergentowe do benzyny, kwas naftenowy, nafteny, 4 paliwa,
paliwa gazowe, ropa naftowa i gaz ziemny, benzyna, benzyna bezołowiowa, cerezyna, eter naftowy, etylina, gacz parafinowy, gaz olejowy,
gazolina (mieszanina), gudron, mazut, nafta, nujol, oksygenaty, olej
bazowy, olej napędowy, olej popirolityczny, oleje odpadowe, parafina, produkty naftowe, wazelina, spirytus mineralny, smary, mieszanki
węglowodorowe, dodatki niechemiczne do paliw, produkty energetyczne, 6 rudy metali, rury, i rurociągi metalowe, metalowe zbiorniki
i butle do gazu pod ciśnieniem, części metalowe do urządzeń przeznaczonych do gazu płynnego i gazu sprężonego, w szczególności
kratownice, kołnierze, krany, 7 maszyny i obrabiarki dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu gazu, maszyny do rafinacji ropy naftowej, wyciągi kopalniane,
11 urządzenia i instalacje gazowe do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary i gorącej wody, gotowania, wentylacji, chłodzenia i suszenia, urządzenia regulujące i zabezpieczające do urządzeń gazowych
i rur gazowych, akcesoria i części do wszystkich wyżej wymienionych
urządzeń i instalacji, 16 publikacje drukowane, książki, periodyki, czasopisma, ulotki, broszury, druki, materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem urządzeń), 35 usługi w zakresie sprzedaży: paliw, paliw
gazowych, gazu ziemnego oraz ropy naftowej, asfaltu ponaftowego,
benzyny, benzyny bezołowiowej, cerezyny, eteru naftowego, etyliny,
gaczu parafinowego, gazu olejowego, gazoliny (mieszaniny), gudronu, kwasu naftenowego, mazutu, nafty, naftenu, nujolu, oksygenatów,
oleju bazowego, oleju napędowego, oleju popirolitycznego, olejów
odpadowych, parafiny, produktów naftowych, wazeliny, smarów,
mieszanek węglowodorowych, spirytusu mineralnego, produktów
energetycznych oraz pojazdów, usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usługi doradcze w zakresie zarządzania i prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi w zakresie przetwarzania danych
i zarządzania nimi, reklama, 37 usługi budowlane, usługi instalacyjne
w zakresie: systemów rurociągów, gazociągów, systemów i urządzeń
do wytwarzania energii, systemów ogrzewania słonecznego, systemów i urządzeń do instalacji grzewczej, systemów ochrony środowiska, instalacja systemów do wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania
budynków, instalacja urządzeń do produkcji ropy naftowej i gazu
ziemnego, usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa oraz doradztwo i konserwacja w tym
zakresie, usługi w zakresie górniczych robót wydobywczych, usługi
w zakresie montażu i naprawy instalacji grzewczych, gazowych wentylacyjnych, usługi w zakresie obsługi i naprawy pojazdów, usługi stacji paliw i autogazu, usługi w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej
i gazu ziemnego, usługi w zakresie budowy i konserwacji rurociągów
i gazociągów, usługi w zakresie wykonywania robót budowlanych
obiektów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjno-przesyłowych, usługi doradcze
w zakresie wyżej wymienionych usług, 39 usługi w zakresie transportu
i magazynowania towarów, usługi w zakresie dystrybucji i przesyłu paliw, energii, ciepła, gazu ziemnego, gazu płynnego i produktów ropopochodnych i gazopochodnych, usługi w zakresie transportu poprzez
rurociągi, usługi w zakresie bezzbiornikowego magazynowania gazu
ziemnego i składowania odpadów w złożach, usługi w zakresie organizowania wycieczek turystycznych, usługi doradcze w zakresie wyżej
wymienionych usług, 40 usługi w zakresie wytwarzania energii, usługi
w zakresie przetwarzania gazu ziemnego oraz ropy naftowej i produktów jej rafinacji, usługi w zakresie wytwarzania produktów rafinacji,
usługi w zakresie wytwarzania paliw, usługi w zakresie produkcji cie-
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pła, usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług, 41 usługi
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie sprzedaży paliw, paliw gazowych,
gazu ziemnego oraz ropy naftowej i produktów ropopochodnych
i energetycznych oraz pojazdów, w zakresie badania rynku i opinii
publicznej, w zakresie przetwarzania danych i zarządzania nimi, usługi
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie usług finansowych oraz ubezpieczeniowych, w zakresie zarządzania nieruchomościami, w zakresie
usług budowlanych i instalacyjnych, w zakresie napraw i konserwacji
maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, w zakresie górniczych robót wydobywczych, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie montażu i naprawy instalacji grzewczych, gazowych, wentylacyjnych, w zakresie obsługi i naprawy pojazdów, w zakresie usług stacji
paliw i autogazu, w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu
ziemnego, w zakresie budowy i konserwacji rurociągów i gazociągów,
w zakresie wykonywania robót budowlanych obiektów liniowych,
rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjno-przesyłowych, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie telekomunikacji, w zakresie telefonii stacjonarnej i ruchomej,
w zakresie usług telegraficznych, w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, w zakresie radiokomunikacji, w zakresie transportu i magazynowania towarów, w zakresie dystrybucji i przesyłu paliw, energii,
ciepła, gazu ziemnego, gazu płynnego i produktów ropopochodnych
i gazopochodnych, w zakresie transportu poprzez rurociągi, usługi
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie bezzbiornikowego magazynowania gazu ziemnego i składowania odpadów w złożach, w zakresie
organizowania wycieczek turystycznych, w zakresie wytwarzania
energii, w zakresie przetwarzania gazu ziemnego oraz ropy naftowej
i produktów jej rafinacji, w zakresie wytwarzania produktów rafinacji,
w zakresie wytwarzania paliw, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie produkcji ciepła, w zakresie badań, prac badawczych i ekspertyz
naukowych i technicznych oraz projektowania inżynierskiego, budowlanego i technologicznego, w zakresie planowania urbanistycznego,
w zakresie poszukiwań geologicznych, w szczególności ropy naftowej
i gazu ziemnego, w zakresie usług geodezyjnych i kartograficznych,
w zakresie usług restauracyjnych i hotelarskich oraz w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi w zakresie prowadzenia muzeów,
42 usługi w zakresie badań, prac badawczych, ekspertyz naukowych
i technicznych oraz projektowania inżynierskiego, budowlanego
i technologicznego, usługi w zakresie planowania urbanistycznego,
usługi w zakresie poszukiwań geologicznych, w szczególności ropy
naftowej i gazu ziemnego, usługi geodezyjne i kartograficzne, usługi
doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług.

(111) 296209
(220) 2016 08 30
(210) 460925
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) KOŁODZIEJ JÓZEF FIRMA SPAW SC, Kraków, PL.
(540) Magnum
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, różowy
(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 sprężarki, pompy na sprężone powietrze, kompresory
oraz części zawarte w tej klasie, narzędzia ręczne o napędzie innym
niż ręczny, 8 narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, 35 sprzedaż narzędzi ręcznie sterowanych elektrycznie, kompresorów jako maszyn
w sklepach, hurtowniach oraz na stronie internetowej, organizowanie i współudział w targach w celach handlowych lub reklamowych.
(111) 296210
(220) 2016 08 30
(210) 460934
(151) 2017 02 17
(441) 2016 10 24
(732) Novartis AG, Basel, CH.
(540) PRETONIA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 296211
(220) 2016 08 31
(210) 460959
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
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(540) CD PROJEKT
(510), (511) 9 oprogramowanie gier, oprogramowanie gier wirtualnych, programy gier komputerowych do pobierania, nagrane oprogramowanie gier komputerowych, gry wideo [gry komputerowe]
w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe],
platformy oprogramowania komputerowego, programy komputerowe do gier wideo i gier komputerowych, programy gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem Internetu [oprogramowanie],
pokrowce na smartfony i tablety, ciekłokrystaliczne folie ochronne
do smartfonów, podkładki pod myszy komputerowe, okulary przeciwsłoneczne, słuchawki [zakładane na głowę], etui na okulary, filmy
wideo, filmy kinematograficzne, filmy do pobrania, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna osobista, 41 usługi gier online, usługi
w zakresie gier świadczone za pośrednictwem sieci komputerowych
i światowych sieci komunikacyjnych, udostępnianie gier komputerowych on-line, udostępnianie gier za pośrednictwem systemów
komputerowych, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnianie gry komputerowej
dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, gry internetowe [niepobieralne], informacje dotyczące rozrywki w postaci gier komputerowych
udostępniane online z komputerowej bazy danych lub ze światowej
sieci komunikacyjnej, udostępnianie w trybie on-line informacji
związanych z grami komputerowymi i rozszerzeniami do gier komputerowych, produkcja filmów telewizyjnych i kinowych, seriale telewizyjne, udostępnianie filmów i seriali on-line, organizacja i prowadzenie imprez w celach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie
w celach rozrywkowych pokazów, zawodów i ceremonii wręczenia
nagród, gier, przedstawień, organizowanie i prowadzenie zawodów
dla osób grających w gry wideo i dla osób grających w gry komputerowe, organizowanie zawodów gier komputerowych i wideo online
dla grających w gry interaktywne, usługi w zakresie parków tematycznych i parków rozrywki, usługi centrów rozrywki i zabawy, usługi udostępniania interaktywnych miejsc do zabawy, organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, usługi edukacyjne
i szkoleniowe związane z grami komputerowymi i innymi formami
rozrywki on-line, publikacje on-line, mianowicie czasopisma on-line
zawierające informacje, wiadomości i komentarze w dziedzinie gier
komputerowych.
(111) 296212
(220) 2016 08 31
(210) 460961
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 03.07.24, 03.07.21, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie gier, oprogramowanie gier wirtualnych, programy gier komputerowych do pobierania, nagrane oprogramowanie gier komputerowych, gry wideo [gry komputerowe]
w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe],
platformy oprogramowania komputerowego, programy komputerowe do gier wideo i gier komputerowych, programy gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem Internetu [oprogramowanie],
pokrowce na smartfony i tablety, ciekłokrystaliczne folie ochronne
do smartfonów, podkładki pod myszy komputerowe, okulary przeciwsłoneczne, słuchawki [zakładane na głowę], etui na okulary, filmy
wideo, filmy kinematograficzne, filmy do pobrania, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna osobista, 41 usługi gier online, usługi
w zakresie gier świadczone za pośrednictwem sieci komputerowych
i światowych sieci komunikacyjnych, udostępnianie gier komputerowych on-line, udostępnianie gier za pośrednictwem systemów
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komputerowych, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnianie gry komputerowej
dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, gry internetowe [niepobieralne], informacje dotyczące rozrywki w postaci gier komputerowych
udostępniane online z komputerowej bazy danych lub ze światowej
sieci komunikacyjnej, udostępnianie w trybie on-line informacji
związanych z grami komputerowymi i rozszerzeniami do gier komputerowych, produkcja filmów telewizyjnych i kinowych, seriale telewizyjne, udostępnianie filmów i seriali on-line, organizacja i prowadzenie imprez w celach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie
w celach rozrywkowych pokazów, zawodów i ceremonii wręczenia
nagród, gier, przedstawień, organizowanie i prowadzenie zawodów
dla osób grających w gry wideo i dla osób grających w gry komputerowe, organizowanie zawodów gier komputerowych i wideo online
dla grających w gry interaktywne, usługi w zakresie parków tematycznych i parków rozrywki, usługi centrów rozrywki i zabawy, usługi udostępniania interaktywnych miejsc do zabawy, organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, usługi edukacyjne
i szkoleniowe związane z grami komputerowymi i innymi formami
rozrywki on-line, publikacje on-line, mianowicie czasopisma on-line
zawierające informacje, wiadomości i komentarze w dziedzinie gier
komputerowych.

(111) 296213
(220) 2016 08 31
(210) 460965
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Delecta Leśny Mech
(510), (511) 29 bita śmietana, bulion, desery owocowe, dżemy, ekstrakty do zup, ekstrakty mięsne, flaki, galaretki jadalne, galaretki
mięsne, galaretki owocowe, galaretki, galarety mięsne, gotowe dania
składające się głównie z mięsa, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki
gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, gotowe posiłki z mięsa
[mięso jako główny składnik), jaja w proszku, kompoty, koncentraty
bulionu, koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, koncentraty rosołowe, konserwy mięsne, konserwy owocowe, konserwy
rybne, konserwy z owocami, kostki do zup, krokiety, mielonki (konserwy), mieszanki do zup, mieszanki wywarów mięsnych, mięsne
nadzienia do ciast, mięso konserwowane, mleczne produkty, mleko
w proszku, mleko w proszku o różnych smakach, do przyrządzają
napojów, mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw,
nabiał i substytuty nabiału, napoje mleczne, orzechy jadalne, orzechy preparowane, orzechy przetworzone, orzechy przyprawione,
owocowe nadzienia do ciast, pasty do zup, pasty mięsne (w tym
pasztety, smalec), pasty owocowe i warzywne, pektyna do celów
kulinarnych, placki ziemniaczane, przetworzone produkty mięsne,
puree ziemniaczane w proszku, rodzynki, rosół, ser w proszku, smalec, substytuty mięsa, suszone mięso, sztuczna śmietana [substytuty
produktów mlecznych], śmietana w proszku [produkty mleczne],
śmietanka do kawy w proszku, warzywa suszone, wiórki kokosowe, zupy w proszku, zupy w puszkach, zupy, żelatyna, 30 aromaty
do ciast, aromaty do napojów, aromaty do żywności, aromaty kawowe, aromaty w formie sosów w proszku, aromaty waniliowe, batoniki, preparaty usztywniające do bitej śmietany, budynie deserowe
w proszku, budynie deserowe, budyń w proszku, chleb, ciasta, ciasta
gotowe do pieczenia, ciasta mrożone, ciasta mrożone nadziewane
mięsem i warzywami, ciasteczka w proszku, ciastka z budyniem, ciasto [masa do pieczenia], ciasto biszkoptowe, ciasto na ciasta, ciasto
na ciastka, ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wafle, ciasto o przedłużonej trwałości, ciasto w proszku, cukier do produkcji dżemów,
cukier do produkcji galaretek, cukier puder, cukierki, cykoria [substytut kawy], cykoria do stosowania jako substytut kawy, cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wykorzystania jako substytuty kawy,
cynamon [przyprawa], czekolada, czekolada w proszku, czekolada
na polewy lub posypki, czekoladki, czekoladowe ozdoby do ciast, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, dania gotowe zawierające makaron, dania na bazie ryżu, dekoracje cukiernicze
do ciast, desery lodowe, desery mrożone, desery w proszku, desery
z muesli, drożdże Instant, drożdże w proszku, galaretki owocowe [słodycze], glukoza do celów kulinarnych, glukoza w proszku do celów
spożywczych, gofry, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, gotowe
ciasto na placki, gotowe dania z makaronu, gotowe dania z ryżu, gotowe desery (na bazie czekolady), gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe mieszanki do pieczenia, gotowe mieszanki do wyrobu
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dżemu, gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, gotowe sosy, gotowe spody do ciast, jadalne wafle, kakao [palone, w proszku, granulowane lub w napojach], kawa [palona, w proszku, granulowana lub
w napojach], kawa aromatyzowana, kawa bezkofeinowa, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, kawa liofilizowana, kawa rozpuszczalna, kawa słodowa, kluski i pierogi, koncentraty kawy, krem
budyniowy w proszku, kremy [nadzienia], kwas cytrynowy, laski wanilii, lukier do ciast, lukier do polewania ciast, lukry, lody, lody spożywcze w proszku, lody w proszku, makaron, makaron błyskawiczny,
marynata z przyprawami, marynaty, marynaty zawierające przyprawy, marynaty zawierające zioła, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, mieszanki do ciast, mieszanki do oranżady w proszku,
mieszanki do nadzienia [artykuły spożywczej, mieszanki na lukier,
mięsne sosy, musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe
(sosy), mrożony jogurt [lody spożywcze], nadzienie na bazie kremu
budyniowego do tortów i ciast, naleśniki, napoje kawowe, napoje
w proszku zawierające kakao, napoje zawierające kakao, naturalne substancje słodzące, oranżada w proszku [wyroby cukiernicze],
pasty warzywne [sosy], pianki, piernik, pizza placki, placki pszenne,
placki tortilla, polewa lub posypka czekoladowa polewy cukiernicze,
polewy do lodów, posypka [koraliki kolorowego cukru] posypka czekoladowa, potrawy na bazie mąki, potrawy gotowe zawierające makaron, potrawy z makaronu, preparaty aromatyczne do ciast, preparaty aromatyczne do lodów, preparaty aromatyczne do wypieków,
preparaty w proszku zawierające kakao do sporządzania napojów,
preparowane mieszanki do pieczenia, proszek do pieczenia, proszki
do sporządzania lodów, proszki do wyrobu ciast, przeciery warzywne [sosy], przyprawy, przyprawy do pieczenia, przyprawy smakowe
(sosy, marynaty), przyprawy spożywcze, przyprawy suche, przyprawy w proszku, puddingi w proszku, rozpuszczalne kakao w proszku,
sernik, słodkie dekoracje ciast, słodkie polewy i nadzienia, słone sosy,
soda do pieczenia, soda spożywcza, sorbety [lody], sos do spaghetti,
sos suszony w proszku, sos w proszku, sosy, sosy do gotowania, sosy
do makaronów, sosy do pizzy, sosy do ryżu, sosy do sałatek, sosy mięsne, sosy na bazie owoców i warzyw, sosy na bazie pomidorów, sosy
owocowe, sosy przyprawowe na bazie owoców lub warzyw, sosy salsa, sosy sałatkowe, sosy sałatkowe [dressingi], sosy w puszkach, sosy
w proszku, sosy zagęszczone, sól do konserwowania żywności, sól
kuchenna, spaghetti, sproszkowane sosy w postaci granulowanej,
substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące
kawę], suche i świeże makarony, syrop skrobiowy w proszku [do żywności], wanilia, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii],
wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby czekoladowe
do dekoracji ciast, żywność na bazie mąki, marynaty, 32 koncentraty
do sporządzania napojów bezalkoholowych, napoje bezalkoholowe,
proszek do wytwarzania napojów gazowanych, soki, syropy do napojów, oranżada w proszku.

(111) 296214
(220) 2016 08 31
(210) 460972
(151) 2017 03 03
(441) 2016 11 07
(732) ARTISTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) TRele MORele PUNKT KULTURY
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, biały
(531) 26.01.01, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, usługi agencji marketingowych, 36 sponsorowanie imprez kulturalnych, sponsorowanie
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działalności rozrywkowej, 41 imprezy kulturalne, zapewnianie zajęć
kulturalnych, prowadzenie imprez kulturalnych, usługi w zakresie
kultury, warsztaty w celach kulturalnych, organizowanie konferencji
dotyczących działalności kulturalnej, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizowanie widowisk w celach kulturalnych,
organizowanie prezentacji do celów kulturalnych, prowadzenie wystaw w celach kulturalnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych
i sportowych, organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, usługi w zakresie organizowania widowisk kulturalnych,
usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, organizowanie
seminariów związanych z działalnością kulturalną, organizowanie
konkursów w celach kulturalnych, organizowanie imprez w celach
kulturalnych, organizowanie pokazów w celach kulturalnych, organizowanie festynów w celach kulturalnych, organizowanie imprez
rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie zjazdów w celach kulturalnych, organizowanie festiwali w celach kulturalnych, rozrywka,
centra rozrywki, rozrywka filmowa, rozrywka teatralna, organizowanie rozrywki, ośrodki rozrywkowe, usługi rozrywkowe, rozrywka on-line, produkcja rozrywki audio, zapewnianie rozrywki online, usługi
rozrywki dźwiękowej, organizowanie rozrywki wizualnej, planowanie przyjęć-rozrywka, organizacja rozrywek muzycznych, informacja
o rozrywce, radiowe programy rozrywkowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, usługi rozrywkowe dla dzieci, rozrywka z udziałem muzyki,
organizowanie konferencji dotyczących rozrywki, rozrywka w postaci koncertów, sympozja związane z rozrywką, dostarczanie rozrywki
drogą radiową, realizacja rozrywki na żywo, rozrywka za pośrednictwem telefonu, zapewnianie rozrywki na żywo, prowadzenie imprez rozrywkowych, organizacja imprez rozrywkowych, usługi rozrywkowe w postaci organizacji społecznych imprez rozrywkowych,
produkcja radiowych programów rozrywkowych, wypożyczanie nagranych materiałów rozrywkowych, usługi w zakresie rozrywki popularnej, organizowanie konferencji związanych z rozrywką, usługi
doradztwa w zakresie rozrywki, usługi doradcze w zakresie rozrywki.

(111) 296215
(220) 2016 09 01
(210) 460975
(151) 2017 03 01
(441) 2016 10 24
(732) SPECTRA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Spectra Development Bobrowiecka 8
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, reklama i usługi reklamowe, gromadzenie informacji związanych z reklamą, reklama
za pomocą marketingu bezpośredniego, rozpowszechnianie danych
związanych z reklamą, udzielanie informacji związanych z reklamą,
reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama poprzez wszystkie
publiczne środki komunikacji, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, 36 wynajem nieruchomości, finansowanie nieruchomości, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości],
timesharing nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, wycena
nieruchomości, agencje nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, organizowanie wynajmu
nieruchomości, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, usługi
kredytowania nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości,
inwestowanie w nieruchomości, inwestycje majątkowe [nieruchomości], ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, usługi nabywania
nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], agencje
mieszkaniowe (nieruchomości), sprawy dotyczące nieruchomości,
wycena nieruchomości [finansowa], usługi wyceny nieruchomości,
zarządzanie powiernicze nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości,
udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, ubezpieczenie dla
właścicieli nieruchomości, wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych, organizacja najmu nieruchomości handlowych, zarządzanie
inwestycjami w nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości,
usługi finansowania zakupu nieruchomości, usługi finansowe dotyczące nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości,
usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], planowanie
inwestycji w nieruchomości, zapewnienie finansowania rozbudowy
nieruchomości, pożyczki pod zastaw nieruchomości, wynajmowa-

Nr 9/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

nie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], inwestowanie kapitału
w nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości,
organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), ocena i wycena nieruchomości, wycena i zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, dzierżawa
nieruchomości posiadanych na własność, usługi depozytowe w zakresie nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem,
usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, usługi
badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących
rynku nieruchomości, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości, usługi finansowe w zakresie nieruchomości, doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, nabywanie nieruchomości [dla
osób trzecich], administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi
nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, usługi
inwestowania w nieruchomości komercyjne, doradztwo w dziedzinie
zakupu nieruchomości, usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, usługi w zakresie ubezpieczania nieruchomości, udzielanie
informacji dotyczących wyceny nieruchomości, usługi powiernicze
w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie wyceny nieruchomości,
usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania
majątkiem i nieruchomościami, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, usługi finansowe w zakresie zakupu nieruchomości,
usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, nabywanie nieruchomości na rzecz
osób trzecich, zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie nieruchomości, finansowe
zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, pomoc w zakresie
nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, usługi ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości krytych
strzechą, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami
biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi zarządzania
nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi
zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków,
usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji
w zakresie nieruchomości, usługi agencji nieruchomości dotyczące
sprzedaży i wynajmu budynków, usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, ocena nieruchomości [wycena], wyceny finansowe nieruchomości, planowanie finansów w zakresie nieruchomości,
37 budowanie nieruchomości, konserwacja nieruchomości, remont
nieruchomości, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa
nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych,
budowa nieruchomości [budownictwo], usługi doradcze dotyczące
renowacji nieruchomości, 42 planowanie budowy nieruchomości,
usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, usługi projektowe związane z nieruchomościami.

(111) 296216
(220) 2016 09 01
(210) 460976
(151) 2017 03 01
(441) 2016 10 24
(732) BRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mielec, PL.
(540) AMELO
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, segmenty mebli ściennych, meble
kuchenne, fronty do szaf i szafek.
(111) 296217
(151) 2017 03 08

(220) 2016 09 01
(441) 2016 11 07

(210) 460978
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(732) SPECTRA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BOBROWIECKA
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.04
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, reklama
i usługi reklamowe, gromadzenie informacji związanych z reklamą,
reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, udzielanie informacji związanych
z reklamą, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama poprzez
wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama za pośrednictwem
sieci telefonii komórkowej, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 36 wynajem nieruchomości,
finansowanie nieruchomości, dzierżawa nieruchomości-tylko nieruchomości, timesharing nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, wycena nieruchomości, agencje nieruchomości, zarządzanie
nieruchomością, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie
nieruchomościami, organizowanie wynajmu nieruchomości, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, inwestycje majątkowe [nieruchomości], ubezpieczenie
wyposażenia nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], agencje mieszkaniowe-nieruchomości, sprawy dotyczące nieruchomości, wycena nieruchomości
[finansowa], usługi wyceny nieruchomości, zarządzanie powiernicze
nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji
dotyczących nieruchomości, ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych, organizacja najmu nieruchomości handlowych, zarządzanie inwestycjami
w nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, usługi finansowania zakupu nieruchomości, usługi finansowe dotyczące nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości,
organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie
dzierżawy [tylko nieruchomości], planowanie inwestycji w nieruchomości, zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości,
pożyczki pod zastaw nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń
biurowych-nieruchomości, inwestowanie kapitału w nieruchomości,
usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, organizowanie
ograniczonej własności nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, oszacowania majątku nieruchomego-nieruchomości, ocena
i wycena nieruchomości, wycena i zarządzanie nieruchomościami,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, usługi depozytowe w zakresie nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, usługi
doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku
nieruchomości, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące
nieruchomości, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości, usługi finansowe w zakresie nieruchomości, doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, nabywanie nieruchomości dla
osób trzecich, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi
nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, usługi
inwestowania w nieruchomości komercyjne, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, usługi finansowe dotyczące rozbudowy
nieruchomości, usługi w zakresie ubezpieczania nieruchomości,
udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, usługi
powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie wyceny
nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami,
usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi w zakresie
wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi zarządzania
inwestycjami w zakresie nieruchomości, usługi finansowe w zakresie
zakupu nieruchomości, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, naby-
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wanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, zapewnianie środków
finansowych na rozwój nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, planowanie dotyczące powiernictwa
w zakresie nieruchomości, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości
i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, usługi ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości krytych strzechą, doradztwo
finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami
związane z centrami handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, usługi
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków,
usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi,
usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji
w zakresie nieruchomości, usługi agencji nieruchomości dotyczące
sprzedaży i wynajmu budynków, usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, ocena nieruchomości-wycena, wyceny finansowe nieruchomości, planowanie finansów w zakresie nieruchomości,
37 budowanie nieruchomości, konserwacja nieruchomości, remont
nieruchomości, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa
nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych,
budowa nieruchomości-budownictwo, usługi doradcze dotyczące
renowacji nieruchomości, 42 planowanie budowy nieruchomości,
usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, usługi
projektowe związane z nieruchomościami.

(111) 296218
(220) 2016 09 01
(210) 460980
(151) 2017 03 01
(441) 2016 10 24
(732) Wójcik Magdalena PASSION 4TRAVEL, Kraków, PL.
(540) Passion 4 Travel
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, zielony, biały
(531) 05.01.12, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 ubezpieczenia podróżne, 39 rezerwacja biletów lotniczych, 43 rezerwacja zakwaterowania dla turystów.
(111) 296219
(220) 2016 09 01
(210) 460982
(151) 2017 03 01
(441) 2016 10 24
(732) FUNDACJA EMERGING MARKETS RESEARCHERS, Warszawa, PL.
(540) SAL
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski, czarny
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, edukacja, porady w zakresie edukacji lub kształcenia, doradztwo zawodowe, organizowanie
i prowadzenie szkoleń, warsztatów, sympozjów, konferencji, kongresów, seminariów, tłumaczenia, 45 usługi prawne, badania prawne, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, usługi pomocy
w sprawach spornych.
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(111) 296220
(220) 2016 09 01
(210) 460983
(151) 2017 03 01
(441) 2016 10 24
(732) SPECTRA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SPECTRA DEVELOPMENT
(540)

Kolor znaku: żółty, szary
(531) 05.01.04, 05.01.05, 05.01.16, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, reklama
i usługi reklamowe, gromadzenie informacji związanych z reklamą,
reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, udzielanie informacji związanych
z reklamą, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama poprzez
wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama za pośrednictwem
sieci telefonii komórkowej, reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w szczególności Internetu, 36 wynajem nieruchomości, finansowanie nieruchomości, dzierżawa nieruchomości
[tylko nieruchomości], timesharing nieruchomości, powiernictwo
nieruchomości, wycena nieruchomości, agencje nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami,
organizowanie wynajmu nieruchomości, finansowanie konsorcjalne
nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości, zarządzanie
portfelem nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, inwestycje majątkowe [nieruchomości], ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], agencje mieszkaniowe (nieruchomości), sprawy
dotyczące nieruchomości, wycena nieruchomości [finansowa], usługi wyceny nieruchomości, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami, dostarczanie informacji
dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących
nieruchomości, ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych, organizacja najmu
nieruchomości handlowych, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, usługi finansowania zakupu
nieruchomości, usługi finansowe dotyczące nieruchomości, usługi
doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące
nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie dzierżawy
[tylko nieruchomości], planowanie inwestycji w nieruchomości, zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, pożyczki pod
zastaw nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], inwestowanie kapitału w nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, organizowanie ograniczonej
własności nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), ocena i wycena nieruchomości, wycena i zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości posiadanych
na własność, usługi depozytowe w zakresie nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, usługi badawcze dotyczące
nabywania nieruchomości, usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości,
skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości,
usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości, usługi finansowe w zakresie nieruchomości, doradztwo dotyczące inwestowania
w nieruchomości, nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości,
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usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, usługi
doradcze dotyczące własności nieruchomości, usługi inwestowania
w nieruchomości komercyjne, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości,
usługi w zakresie ubezpieczania nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi
w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi zarządzania inwestycjami w zakresie
nieruchomości, usługi finansowe w zakresie zakupu nieruchomości, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, dostarczanie
nieruchomości na rzecz osób trzecich, nabywanie nieruchomości
na rzecz osób trzecich, zapewnianie środków finansowych na rozwój
nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie nieruchomości, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości,
pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów
finansowych w nieruchomościach, usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, usługi ubezpieczeniowe w zakresie
nieruchomości krytych strzechą, doradztwo finansowe związane
z inwestowaniem w nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami
handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami
w zakresie kompleksów budynków, usługi agencji nieruchomości
związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi zarządzania
majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi związane ze współwłasnością nieruchomości,
ocena nieruchomości [wycena], wyceny finansowe nieruchomości,
planowanie finansów w zakresie nieruchomości, 37 budowanie nieruchomości, konserwacja nieruchomości, remont nieruchomości,
budowa nieruchomości przemysłowych, budowa nieruchomości
komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości [budownictwo], usługi doradcze dotyczące renowacji
nieruchomości, 42 planowanie budowy nieruchomości, usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, usługi projektowe
związane z nieruchomościami.

(111) 296221
(220) 2016 09 01
(210) 460984
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 07
(732) SPECTRA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BOBROWIECKA SPECTRA DEVELOPMENT
(540)

Kolor znaku: biały, szary, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, reklama
i usługi reklamowe, gromadzenie informacji związanych z reklamą,
reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, udzielanie informacji związanych
z reklamą, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama poprzez
wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama za pośrednictwem
sieci telefonii komórkowej, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 36 wynajem nieruchomości,
finansowanie nieruchomości, dzierżawa nieruchomości-tylko nieruchomości, timesharing nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, wycena nieruchomości, agencje nieruchomości, zarządzanie
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nieruchomością, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie
nieruchomościami, organizowanie wynajmu nieruchomości, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, inwestycje majątkowe-nieruchomości, ubezpieczenie
wyposażenia nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości,
ubezpieczenia majątkowe-nieruchomości, agencje mieszkaniowe-nieruchomości, sprawy dotyczące nieruchomości, wycena nieruchomości-finansowa, usługi wyceny nieruchomości, zarządzanie
powiernicze nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie
informacji dotyczących nieruchomości, ubezpieczenie dla właścicieli
nieruchomości, wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych,
organizacja najmu nieruchomości handlowych, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, usługi
finansowania zakupu nieruchomości, usługi finansowe dotyczące
nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi
konsultacyjne dotyczące nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości,
organizowanie dzierżawy-tylko nieruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomości, zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, pożyczki pod zastaw nieruchomości, wynajmowanie
pomieszczeń biurowych-nieruchomości, inwestowanie kapitału
w nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, usługi
w zakresie nieruchomości, oszacowania majątku nieruchomego-nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, wycena i zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, usługi depozytowe w zakresie nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości,
usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, skomputeryzowane usługi
informacyjne dotyczące nieruchomości, usługi finansowe dotyczące
własności nieruchomości, usługi finansowe w zakresie nieruchomości, doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, nabywanie nieruchomości dla osób trzecich, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, usługi doradcze dotyczące
nieruchomości korporacyjnych, usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, usługi finansowe
dotyczące rozbudowy nieruchomości, usługi w zakresie ubezpieczania nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących wyceny
nieruchomości, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi
w zakresie wyceny nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami,
usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych,
usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, usługi
finansowe w zakresie zakupu nieruchomości, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz
osób trzecich, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich,
zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, planowanie
dotyczące powiernictwa w zakresie nieruchomości, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, pomoc w zakresie
nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, usługi zarządzania nieruchomościami w systemie
timesharingu, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, usługi ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości
krytych strzechą, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem
w nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi,
usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli
mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie
kompleksów budynków, usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji nieruchomości
związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi zarządzania majątkiem
nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, usługi
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków,
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usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, ocena nieruchomości-wycena, wyceny finansowe nieruchomości, planowanie
finansów w zakresie nieruchomości, 37 budowanie nieruchomości,
konserwacja nieruchomości, remont nieruchomości, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa nieruchomości komercyjnych,
budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości-budownictwo, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości,
42 planowanie budowy nieruchomości, usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, usługi projektowe związane z nieruchomościami.

(111) 296222
(220) 2016 09 01
(151) 2017 03 01
(441) 2016 10 24
(732) CYNK-MAL SPÓŁKA AKCYJNA, Legnica, PL.
(540) CYNK MAL Cm
(540)

(210) 460996

Kolor znaku: srebrny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 blacha metalowa, taśma walcowana i zwój taśmy
(szpula), cynk i jego stopy, drut ze stali, ocynkowana gruba blacha
stalowa, stal, stal stopowa, stal w postaci walcowanej, taśma stalowa
(bednarka), walcówka, wyroby ze stali, 40 cynkowanie, cięcie stali,
obróbka metali, powlekanie metalu.
(111) 296223
(220) 2016 09 01
(210) 460992
(151) 2017 03 01
(441) 2016 10 24
(732) DĘBSKA ALEKSANDRA FERMA OLDAR, Komorów, PL.
(540) FERMA Oldar
(540)

Kolor znaku: biały, żołty, czarny, szary
(531) 08.07.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 jaja suszone, jaja marynowane, jaja przetworzone,
jaja kacze, jaja kurze, jaja mrożone, jaja przepiórcze, jaja w proszku,
jaja po szkocku, jaja do wylęgania, zapłodnione, jaja ptasie i produkty z jaj, białka jajek, białko do celów kulinarnych, koktajle jajeczne
bezalkoholowe, żółtka jajek, masa jajowa, 30 ciastka, ciasteczka, ciasto na ciastka, ciasta czekoladowe, ciasto śliwkowe, ciasto śniadaniowe, ciasta lodowe, kruche ciasto, ciasta mrożone, ciasto kruche, ciasta, ciasto filo, lukrowane ciasto, ciasto francuskie, ciasto migdałowe,
mieszanki ciasta, ciasto naleśnikowe, ciasto biszkoptowe, mrożone
ciasto na ciastka, ciasto do pieczenia ciastek, kruche ciasto na ciastka,
ciastka owsiane, ciastka makaroniki, ciastka serowe, ciastka czekoladowe, ciastka migdałowe, ciastka herbaciane, ciasteczka ryżowe, ciasteczka solone, ciasteczka cebulowe, smażone ciasteczka, ciasteczka
ptifurki, ciasteczka maślane, mieszanki do ciast, ciasta z bakaliami,
ciasto w proszku, muszelki z ciasta, mąka na ciasto, ciasta z melasą, ciasta z kremem, ciasto na chleb, mieszanka do ciasta, babeczki
z ciasta płaskie, ciasta z cukierkami, ciasto makaronowe nadziewane,
mrożone ciasta jogurtowe, ciasto na biszkopty, ciasta z dyni, ciasto
na brownie, ciasto na pizzę, ciasto na wafle, ciasto zawierające mięso,
ciasto w proszku, mrożone płaty ciasta, ciasto na wypieki, rurki waflowe, podłużne biszkopty, ciasta owsiane spożywcze, ciasta z prosa,
sopaipillas, mieszanki na ciastka, herbatniki, duńskie ciastka maślane, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, ciasteczka z wróżbą,
karintoh, ciasteczka w proszku, smażone ciasteczka plecione, chińskie ciasteczka księżycowe, mieszanki do sporządzania ciast, proszki do wyrobu ciast, gotowe spody do ciast, czekoladowe ozdoby
do ciast, słodkie dekoracje do ciast, lukier do polewania ciast, ciasto
do wypieku empanadas, ciasto kruche z szynką, ciasto na bazie jaj,
ciasta w polewie czekoladowej, lukrowane ciasta z owocami, mrożone ciasto na brownie, nieupieczone ciasto bez nadzienia, gotowe
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ciasto na placki, ciasta gotowe do pieczenia, produkty żywnościowe
z ciasta, ciasto o przedłużonej trwałości, masa do pieczenia ciasta,
ciasto do robienia naleśników, słodkie lub słone ciasta, ciasto z przyprawionymi owocami, ciasta na bazie pomarańczy, ciasto na słodkie
wypieki, topokki smażone ciastka ryżowe, wyroby ciastkarskie z owocami, wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, przekąski w postaci ciast owocowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, placki
z ciasta z nadzieniem owocowym, rogaliki z ciasta francuskiego, masa
do pieczenia mrożonego ciasta, mieszanka na ciasto do tempury, ciasta z kremem, cienkie ciasto bazowe do tart, porcje rozwałkowane
ciasta na pierogi, spody z ciasta do pizzy, ciasto na japońskie pierożki
gyoza, profiterole chrupiące ciasta z kremem, ciastka na bazie drożdży piwnych, mochi ciastka z ryżu prasowanego, chapsalltock klejące
się ciasteczka ryżowe, ciasta drożdżowe z nadzieniem z mięsa, mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, ciasta czekoladowe
wykonane z czekoladowego biszkoptu, ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, mrożone ciasto na biszkopty z prato, cienkie kawałki
ciasta do przyrządzania tortilli, ciasta mrożone nadziewane mięsem
i warzywami, ciasta drożdżowe z nadzieniem z owoców, mrożone
produkty z ciasta nadziewane mięsem, ciasta w polewie o smaku
czekoladowym, kruche ciastka maślane częściowo oblane czekoladą, ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, kruche ciastka maślane
częściowo oblane czekoladą, przekąski z kukurydzy w formie ciasta
francuskiego, yorkshire puddingi pieczone puddingi z ciasta naleśnikowego, monaka ciasto ryżowe wypełnione dżemem z fasoli, ciasteczka z pianką w czekoladzie zawierające toffi, mochi-gashi słodkie
ciastka z prasowanego ryżu, gyuhi miękkie zwijane ciastka z ubitego ryżu, nadzienia na bazie czekolady do placków i ciast, gotowe
babeczki vol-au-vent z ciasta francuskiego, kruche ciastka maślane
w polewie o smaku czekoladowym, nadzienie na bazie kremu budyniowego do tortów i ciast, kruche ciastka maślane częściowo oblane
polewą o smaku czekoladowym, koperty z ciasta na pierożki chińskie
z nadzieniem pikantnym won ton, okoshi ciastka z prosa wiązanego
cukrem lub z ryżu prażonego, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, ciasto słodowe.

(111) 296224
(220) 2016 09 01
(210) 461005
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 07
(732) A.B. BERREN-HANDLOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reguły, PL.
(540) Face the Beauty
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji i higieny ust, zębów, gardła,
dziąseł i jamy ustnej kosmetyki, pasty do zębów, środki do czyszczenia zębów, niemedyczne płyny do jamy ustnej, preparaty zapobiegające powstawaniu kamienia nazębnego i próchnicy, środki
wybielające do zębów, żele do wybielania zębów, proszki czyszczące do zębów, preparaty antybakteryjne, spraye do ust, odświeżacze
do ust, żele stomatologiczne, preparaty do czyszczenia protez zębowych, paski odświeżające oddech, pomadki do ust, mydła, mydełka,
perfumy, olejki eteryczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kremy
kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji twarzy i ciała, maseczki kosmetyczne, 35 reklama, usługi promocyjne oraz usługi marketingowe, pośrednictwo handlowe, przetwarzanie danych, doradztwo
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania materiałów reklamowych, w tym próbek, druków,
prospektów i broszur, badania opinii publicznej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, prezentowanie produktów dla
celów sprzedaży detalicznej, organizacja pokazów i wystaw, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja
sprzedaży, sprzedaż detaliczna i hurtowa kosmetyków, wyrobów
medycznych oraz preparatów do pielęgnacji i higieny jamy ustnej,
41 usługi edukacyjne, organizowanie, prowadzenie i obsługa konferencji oraz seminariów, rozrywka, organizowanie konkursów, organizowanie i prowadzenia warsztatów i szkoleń, prowadzenie kursów
edukacyjnych, publikacja materiałów edukacyjnych, mianowicie publikowanie książek, czasopism, biuletynów i publikacji elektronicznych, publikacja i redagowanie druków i tekstów innych niż teksty
reklamowe.
(111) 296225
(220) 2016 09 01
(210) 461012
(151) 2017 02 20
(441) 2016 10 24
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ARO
KAROŃ SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa, PL.
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(540) aroteam
(540)

łek dla dzieci, parasoli, plecaków, toreb, zabawek, zabawek dla dzieci,
gier, chodzików dla dzieci, kołysek, huśtawek dla dzieci, zabawek
na biegunach, basenów (zabawki), pojazdów jeżdżących dla dzieci,
pojazdów zabawkowych do jeżdżenia pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni lub poprzez
stronę internetową.

Kolor znaku: szary, jasnoniebieski
(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 wózki dziecięce, wózki dziecięce głębokie, wózki dziecięce spacerowe, wózki golfowe jako pojazdy, wózki na zakupy, wózki towarowe i bagażowe, wózki bagażowe ręczne, pojazdy trzy lub
czterokołowe, przyczepy jako pojazdy, przyczepki do przewożenia
dzieci, koła do pojazdów, kółka samonastawne do wózków, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, amortyzatory do pojazdów, resory
jako sprężyny zawieszenia pojazdów, podwozia pojazdów w tym
do wózków dziecięcych, rowery, części konstrukcyjne rowerów, akcesoria do rowerów do przewożenia bagażu, bagażniki do pojazdów,
siatki bagażowe do pojazdów (w tym do wózków dziecięcych i rowerów), siedzenia do pojazdów, pokrowce na siedzenia pojazdów,
pokrowce na pojazdy [dopasowane], pokrycia wózków dziecięcych,
pokrycia wózków dziecięcych spacerowych, budki do wózków dziecięcych, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, samochodowe foteliki
bezpieczeństwa dla dzieci, foteliki dla dzieci do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w samochodach osobowych, uprzęże bezpieczeństwa do siedzeń pojazdów,
uprzęże do wózków dziecięcych, uprzęże do użytku z wózkami dziecięcymi, 18 nosidełka dla dzieci, nosidełka dla niemowląt, nosidełka
dla niemowląt do noszenia na ciele, nosidełka jako pasy lub uprzęże,
parasole, parasolki, plecaki, plecaki uczniowskie, plecaki wycieczkowe, plecaki na kółkach, plecaki do noszenia dzieci, siatki, torby,
torby na zakupy na kółkach, torby na zakupy, torby plażowe, torby
turystyczne, torby bagażowe, torby podróżne podręczne, torby
na pieluchy, torby do noszenia niemowląt, torebki, 28 balony do zabawy, zabawki, zabawki dla niemowląt, zabawki dla dzieci, artykuły
do zabawy dla dzieci, domki zabawkowe dla dzieci, domki dla lalek,
meble do domków dla lalek, wózki dla lalek, łóżka dla lalek, ubranka
dla lalek, gry, gry automatyczne, gry automatyczne na monety, gry
planszowe, gry towarzyskie, gry mechaniczne, gry elektroniczne, gry
sportowe, huśtawki, huśtawki dla niemowląt i dla dzieci, zabawki bujane, leżaczki bujane jako zabawki, karty do gry, klocki do zabawy,
łamigłówki, układanki, układanki jako puzzle, dekoracje świąteczne
i sztuczne choinki, choinki z materiałów syntetycznych, ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], sanki,
baseny kąpielowe jako zabawki, zabawki do wody, pojazdy jeżdżące
dla dzieci jako zabawki, pojazdy zabawkowe do jeżdżenia, zabawki bujane, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, 35 usługi
agencji importowo-eksportowych, agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja
materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich jako
zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie, wózków dla
dzieci, wózków głębokich, wózków spacerowych dla dzieci, rowerów, rowerów dla dzieci, części konstrukcyjnych i elementów i wyposażenia do wózków i rowerów, fotelików i pasów bezpieczeństwa
dla dzieci, nosidełek dla dzieci, parasoli, plecaków, toreb, zabawek,
zabawek dla dzieci, gier, chodzików dla dzieci, kołysek, huśtawek dla
dzieci, zabawek na biegunach, basenów (zabawki), pojazdów jeżdżących dla dzieci, pojazdów zabawkowych do jeżdżenia pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni lub poprzez stronę internetową, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów, mianowicie, wózków dla dzieci, wózków
głębokich, wózków spacerowych dla dzieci, rowerów, rowerów dla
dzieci, części konstrukcyjnych i elementów i wyposażenia do wózków i rowerów, fotelików i pasów bezpieczeństwa dla dzieci, noside-

(111) 296226
(220) 2016 09 01
(210) 461018
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) TŁOCZNIA WARECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warka, PL.
(540) TŁOCZNIA WARECKA 1947
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 05.01.03, 05.01.05, 26.11.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.07
(510), (511) 31 owoce świeże, warzywa świeże, 32 napoje bezalkoholowe, produkty do produkcji napojów bezalkoholowych, napoje
owocowe, soki owocowe, a zwłaszcza soki tłoczone bez konserwantów, wyciągi z owoców, syropy, soki i napoje owocowo-warzywne,
wody mineralne gazowane i niegazowane, 35 prowadzenie sprzedaży detalicznej w wyspecjalizowanych sklepach oraz w sieci sklepów, hurtowni lub przez Internet następujących towarów: owoców
świeżych, warzyw świeżych, napojów bezalkoholowych, produktów
do produkcji napojów bezalkoholowych, napojów owocowych, soków owocowych, a zwłaszcza soków tłoczonych bez konserwantów,
wyciągów z owoców, syropów, soków i napojów owocowo-warzywnych, wody mineralnej gazowanej i niegazowanej, usługi promocyjne i marketingowe, pomoc handlowa i techniczna w zakresie
organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa również świadczona w ramach umowy franchisingowej, reklama, organizacja wystaw
w celach handlowych lub reklamowych.
(111) 296227
(220) 2016 09 01
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Kraft natural essences
(540)

(210) 461019

Kolor znaku: granatowy, niebieski, zielony, biały
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 płyn do mycia naczyń, mydło w płynie do mycia naczyń.
(111) 296228
(220) 2016 09 02
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) NUFARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SHERIFF

(210) 461041
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(111) 296232
(220) 2016 09 02
(151) 2017 03 02
(441) 2016 11 07
(732) KRÜGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka, PL.
(540) MUSSS GRIP HOT
(540)

(540)

Nr 9/2017
(210) 461050

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 01.01.02, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, 5 pestycydy, herbicydy.
(111) 296229
(220) 2016 09 02
(210) 461042
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) ELEKTROPROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ep Elektroprojekt
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty
(531) 01.15.03, 24.15.01, 24.15.15, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 działalność związana z informatyką: przetwarzanie
i obsługa baz danych, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 36 zarządzanie nieruchomościami
mieszkalnymi i niemieszkalnymi, wynajem nieruchomości na własny
rachunek, 42 działalność w zakresie projektowania budowlanego,
urbanistycznego i technologicznego, działalność geodezyjna i kartograficzna, działalność w zakresie sprzętu komputerowego, działalność w zakresie oprogramowania.
(111) 296230
(220) 2016 09 02
(210) 461044
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) ELEKTROPROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Elektroprojekt
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 35 wprowadzanie, przetwarzanie, sprawdzanie, przechowywanie i/lub wytwarzanie informacji w bazach danych, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
36 zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi,
wynajem nieruchomości na własny rachunek, 42 działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego i technologicznego, działalność geodezyjna i kartograficzna, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, wypożyczanie sprzętu i urządzeń
komputerowych, wypożyczanie sprzętu komputerowego i komputerowych urządzeń peryferyjnych, usługi projektowe w dziedzinie
sprzętu i programów komputerowych, diagnozowanie problemów
ze sprzętem komputerowym przy użyciu oprogramowania, działalność w zakresie oprogramowania.
(111) 296231
(220) 2016 09 02
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) CZAKŁOSZ PIOTR, Toruń, PL.
(540) Kapitan Jack
(540)

(210) 461049

(531) 02.01.12, 27.05.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych.

Kolor znaku: czerwony, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki, preparaty dietetyczne
do celów leczniczych, preparaty witaminowe do celów leczniczych,
preparaty mineralne, napoje do celów leczniczych, suplementy diety
dla ludzi i zwierząt, 30 słodycze z dodatkiem słodzików naturalnych
i syntetycznych, 32 napoje i koncentraty z dodatkiem słodzików syntetycznych, napoje energetyzujące.
(111) 296233
(220) 2016 09 02
(210) 461071
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary, PL.
(540) mill CLEAN
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemiczne
do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów innych
niż medyczne lub weterynaryjne, środki chemiczne dla rolnictwa
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, preparaty diagnostyczne inne niż do celów
medycznych lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające dojrzewanie owoców, doniczki na torf dla ogrodnictwa, fosforany, gleba
próchnicza, guano, humus, pokrycia humusowe, kainit, kaolin, kompost, środki chemiczne dla leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów, oraz środków przeciw pasożytom, węglan
magnezowy środki chemiczne dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów, oraz środków przeciw pasożytom, podłoża dla upraw bezgruntowych w ogrodnictwie, preparaty
do regulacji wzrostu roślin, saletra, siarczany, sole jako nawozy, superfosfaty, ściółka, preparaty do oczyszczania z tłuszczy, torf, ziemia
do uprawy, preparaty do użyźniania gleby, wodorosty jako nawóz,
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 do czyszczenia i dezynfekcji, proszki do prania, pasty do zębów, 5 fungicydy, herbicydy,
insektycydy, pestycydy, środki chwastobójcze, preparaty odstraszające, preparaty do niszczenia grzyba domowego, środki do tępienia
larw, środki przeciwko pasożytom, preparaty chemiczne do zwalczania mączniaka zbożowego, środki do odstraszania owadów, środki
do zwalczania owadów, środki do tępienia ślimaków, środki do zwalczania gryzoni, ekstrakty tytoniu owadobójcze.
(111) 296234
(220) 2016 09 05
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 07
(732) BOREDPANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.

(210) 461082
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(540) Juice Press People
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód,
przyprawy, lód, 32 napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, świeże soki
wyciskane z owoców i warzyw, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, prowadzenie lokali gastronomicznych, kawiarni, barów, juice
barów, foodtrucków, stoisk gastronomicznych na targach i eventach.
(111) 296235
(220) 2016 09 05
(210) 461086
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) SUPER PLUS ATLAS
(510), (511) 1 preparaty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac
badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie
surowym, nawozy do użyźniania gleby, mieszanki do gaśnic, preparaty do hartowania i lutowania metali, produkty chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa) przeznaczone
dla przemysłu, piasek odlewniczy, kaolin, tworzywa sztuczne w stanie
surowym, środki do konserwacji cementu za wyjątkiem farb i olejów,
dodatki chemiczne modyfikujące właściwości cementu – szczelność,
mrozoodporność, spoiwa do betonu, dodatki modyfikujące właściwości betonu, dodatki modyfikujące właściwości materiałów ściernych,
żywice akrylowe, 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice
naturalne, folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, środki zabezpieczające przed niszczeniem
mury i inne materiały, wszystkie w formie preparatów proszkowych,
płynnych, półpłynnych i rozpylanych, środki do spoinowania okładzin
nie ujęte w innych klasach, 17 tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, materiały izolacyjne, masy uszczelniające
termoizolujące i hydroizolujące, preparaty płynne, półpłynne i w postaci proszku do rozprowadzenia cieczą, przeznaczone do uzyskiwania
powłok uszczelniających i hydroizolujących w budownictwie, zaprawy
izolujące, izolacje budowlane z tworzyw sztucznych, płyty i okładziny
izolacyjne, izolacyjne żywice akrylowe, masy uszczelniające, produkty do spoinowania okładzin i wykładzin nie ujęte w innych klasach.
wszystkie powyższe z wyłączeniem pian montażowych, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane
w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, żwir, piasek z wyjątkiem formierskiego
ujęty w tej klasie, glina – w tym glina ogniotrwała, szkło budowlane,
w tym szkło izolacyjne, zaprawy budowlane, elementy budowlane
i półfabrykaty zawierające gips, gips, zaprawy gipsowe, zaprawy cementowe i zawierające cement, prefabrykowane elementy budowlane zawierające cement i wapno, niemetalowe materiały budowlane
do systemów dociepleń, wapno, artykuły ceramiczne, mianowicie dachówki ceramiczne, kształtowniki budowlane ceramiczne, rury ceramiczne, ceramiczne okładziny ścian i podłóg, cegła, ceramiczne wkłady kominowe, tynki gipsowe, tynki gipsowe mechaniczne, mieszaniny
do ręcznego i mechanicznego wykonywania gładzi gipsowych., masy
bitumiczne uszczelniające i hydroizolujące, elementy budowlane
i półfabrykaty zawierające gips w tym płyty do suchej zabudowy jak
płyty kartonowo-gipsowe, zaprawy gipsowe, niemetalowe materiały
budowlane do systemów dociepleń, siatki wzmacniające niemetalowe, w tym z włókna szklanego, wyroby budowlane z betonu ujęte
w tej klasie w tym pustaki i kostka brukowa, wyroby budowlane z ceramiki w tym cegły i dachówki ceramiczne, zaprawy klejowe, zaprawy
i kity cementowe stosowane do uzupełniania ubytków w wyrobach
z kamienia sztucznego i naturalnego.
(111) 296236
(220) 2016 09 05
(210) 461088
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 07
(732) ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) PLUS ATLAS
(510), (511) 1 preparaty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac
badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie
surowym, nawozy do użyźniania gleby, mieszanki do gaśnic, preparaty do hartowania i lutowania metali, produkty chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa) przeznaczone
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dla przemysłu, piasek odlewniczy, kaolin, tworzywa sztuczne w stanie
surowym, środki do konserwacji cementu za wyjątkiem farb i olejów,
dodatki chemiczne modyfikujące właściwości cementu – szczelność,
mrozoodporność, spoiwa do betonu, dodatki modyfikujące właściwości betonu, dodatki modyfikujące właściwości materiałów ściernych,
żywice akrylowe, 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice
naturalne, folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, Środki zabezpieczające przed niszczeniem
mury i inne materiały, wszystkie w formie preparatów proszkowych,
płynnych, półpłynnych i rozpylanych, 17 tworzywa sztuczne w formie
wyciśniętej stosowane w produkcji, materiały izolacyjne, masy uszczelniające termoizolujące i hydroizolujące, preparaty płynne, półpłynne
i w postaci proszku do rozprowadzenia cieczą, przeznaczone do uzyskiwania powłok uszczelniających i hydroizolujących w budownictwie,
zaprawy izolujące, izolacje budowlane z tworzyw sztucznych, płyty
i okładziny izolacyjne, izolacyjne żywice akrylowe, Masy uszczelniające, produkty do spoinowania okładzin i wykładzin, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe,
pomniki niemetalowe, żwir, piasek z wyjątkiem formierskiego ujęty
w tej klasie, glina – w tym glina ogniotrwała, szkło budowlane, w tym
szkło izolacyjne, zaprawy budowlane, elementy budowlane i półfabrykaty zawierające gips, gips, zaprawy gipsowe, zaprawy cementowe
i zawierające cement, prefabrykowane elementy budowlane zawierające cement i wapno, niemetalowe materiały budowlane do systemów
dociepleń, wapno, artykuły ceramiczne, mianowicie dachówki ceramiczne, kształtowniki budowlane ceramiczne, rury ceramiczne, ceramiczne okładziny ścian i podłóg, cegła, ceramiczne wkłady kominowe,
tynki gipsowe, tynki gipsowe mechaniczne, mieszaniny do ręcznego
i mechanicznego wykonywania gładzi gipsowych., Masy bitumiczne
uszczelniające i hydroizolujące, elementy budowlane i półfabrykaty
zawierające gips w tym płyty do suchej zabudowy jak płyty kartonowo-gipsowe, zaprawy gipsowe, niemetalowe materiały budowlane
do systemów dociepleń, siatki wzmacniające niemetalowe, w tym
z włókna szklanego, wyroby budowlane z betonu ujęte w tej klasie
w tym pustaki i kostka brukowa, wyroby budowlane z ceramiki w tym
cegły i dachówki ceramiczne, zaprawy klejowe, zaprawy i kity cementowe stosowane do uzupełniania ubytków w wyrobach z kamienia
sztucznego i naturalnego.

(111) 296237
(220) 2016 09 05
(210) 461095
(151) 2017 03 06
(441) 2016 11 07
(732) KRYSIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Baranowo, PL.
(540) FAWORYT
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 01.15.15, 26.04.04, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 kosiarki i dokaszarki do trawy elektryczne i spalinowe,
ostrza do kosiarek, silniki do kosiarek, kosy spalinowe, przycinarki,
nożyce do żywopłotów, pilarki, piły łańcuchowe, ciągniki ogrodnicze
jednoosiowe, pługi, glebogryzarki, zgrabiarki, zamiatarki, wertykulatory, odśnieżarki, odkurzacze ogrodnicze, pompy zanurzeniowe,
agregaty prądotwórcze, spawarki, palniki gazowe, agregaty prądotwórcze, 8 kosiarki ogrodowe ręczne, ręczne odśnieżarki, narzędzia
ręczne sterowane ręcznie.
(111) 296238
(220) 2016 09 05
(210) 461097
(151) 2017 03 14
(441) 2016 11 21
(732) KRYSIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Baranowo, PL.
(540) HANDY
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.04
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(510), (511) 7 kosiarki i dokaszarki do trawy elektryczne i spalinowe,
ostrza do kosiarek, silniki do kosiarek, kosy spalinowe, przycinarki,
nożyce do żywopłotów, pilarki, piły łańcuchowe, ciągniki ogrodnicze
jednoosiowe, pługi, glebogryzarki, zgrabiarki, zamiatarki, wertykulatory, odśnieżarki, odkurzacze ogrodnicze, pompy zanurzeniowe,
agregaty prądotwórcze, spawarki, palniki gazowe, agregaty prądotwórcze, 8 kosiarki ogrodowe ręczne, ręczne odśnieżarki, narzędzia
ręczne sterowane ręcznie, 35 usługi w zakresie organizowania pokazów towarów, informacji handlowa i porad konsumenckich, reklamowanie towarów i usług oraz ich promocja na rzecz osób trzecich,
internetowe przekazywanie informacji tekstowych i obrazowych
na temat sprzedaży wysyłkowej towarów, usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej i za pośrednictwem Internetu: artykułów rolniczych, ogrodniczych i leśnych, maszyn i urządzeń
oraz przyborów i sprzętu dla rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej w zakresie rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, badania rynku, opinii publicznej i badania
marketingowe, tworzenie komputerowych baz danych i zarządzanie
zbiorami informatycznymi, przetwarzanie danych dla osób trzecich,
organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, tworzenie i rozpowszechnianie katalogów reklamowych, ulotek, folderów i innych materiałów informacyjnych, tworzenie stron internetowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych.

Nr 9/2017

(510), (511) 6 rolety metalowe zewnętrzne, elementy rolet metalowych zewnętrznych, 7 łożyska, 19 niemetalowe rolety antywłamaniowe, elementy niemetalowych rolet antywłamaniowych.

(111) 296242
(220) 2016 09 05
(210) 461114
(151) 2017 02 28
(441) 2016 10 24
(732) MIEJSKI KLUB PIŁKARSKI BORUTA ZGIERZ, Zgierz, PL.
(540) MKP BORUTA ZGIERZ 1933
(540)

(111) 296239
(220) 2016 09 05
(210) 461100
(151) 2017 03 14
(441) 2016 11 21
(732) KRYSIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Baranowo, PL.
(540) Lider
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 7 kosiarki i dokaszarki do trawy elektryczne i spalinowe,
ostrza do kosiarek, silniki do kosiarek, kosy spalinowe, przycinarki,
nożyce do żywopłotów, pilarki, piły łańcuchowe, ciągniki ogrodnicze
jednoosiowe, pługi, glebogryzarki, zgrabiarki, zamiatarki, wertykulatory, odśnieżarki, odkurzacze ogrodnicze, pompy zanurzeniowe,
agregaty prądotwórcze, spawarki, palniki gazowe, agregaty prądotwórcze, 8 kosiarki ogrodowe ręczne, ręczne odśnieżarki, narzędzia
ręczne sterowane ręcznie.
(111) 296240
(220) 2016 09 05
(210) 461108
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) DANTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) Dantom
(540)

Kolor znaku: czarny, brązowy
(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.12, 17.02.17, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny do pakowania, zawijania i zamykania produktów spożywczych sypkich, zwłaszcza: orzeszków, bakalii, cukierków,
tabletek, przypraw, makaronów, maszyny do pakowania, zawijania
i zamykania produktów w plastrach, zwłaszcza: chleba, wafli, pieczywa dietetycznego, 20 zamknięcia niemetalowe do pojemników
i zabezpieczenia niemetalowe do opakowań, zwłaszcza wzmacniane
taśmy papierowe i z tworzyw sztucznych, opaski zaciskowe, klipsy
termoodporne, 21 torebki do wyciskania kremu, termoizolacyjne
pojemniki na żywność, termosy gastronomiczne.
(111) 296241
(220) 2016 09 05
(210) 461111
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) SUKCES TECHNOLOGY GROUP-DZIEMIAŃCZUK SPÓŁKA
JAWNA, Wasilków, PL.
(540) nano blue

(531) 03.07.05, 24.07.15, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty albumy, almanachy, bilety, zaproszenia, programy, broszury, czasopisma, chorągiewki papierowe,
drukowane publikacje, fotografie wydrukowane, kalendarze, ulotki-wszystkie te towary w odniesieniu do sekcji piłki nożnej, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy-wszystkie te towary w odniesieniu do sekcji
piłki nożnej, 41 usługi w zakresie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, zawodów, pokazów, nauczanie, szkolenie, prowadzenie
treningów-wszystkie te usługi w odniesieniu do sekcji piłki nożnej .
(111) 296243
(220) 2016 09 05
(210) 461115
(151) 2017 03 01
(441) 2016 10 24
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Antero
(510), (511) 5 fungicydy.
(111) 296244
(220) 2016 09 05
(210) 461116
(151) 2017 03 01
(441) 2016 10 24
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) DORIDA
(510), (511) 5 fungicydy.
(111) 296245
(220) 2016 09 05
(210) 461117
(151) 2017 03 01
(441) 2016 10 24
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Inker
(510), (511) 5 herbicydy.
(111) 296246
(220) 2016 09 05
(210) 461118
(151) 2017 03 01
(441) 2016 10 24
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Jamur
(510), (511) 5 fungicydy.
(111) 296247
(151) 2017 03 01

(220) 2016 09 05
(441) 2016 10 24

(210) 461119
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(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Lekaro
(510), (511) 5 fungicydy.
(111) 296248
(220) 2016 09 05
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA, Zawadzkie, PL.
(540) Tankuj24
(540)

(210) 461120

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały, pomarańczowy
(531) 01.15.15, 26.01.16, 26.02.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 alkohol [paliwo], paliwo na bazie alkoholu, smary, gazy
do oświetlania, zestalone gazy [paliwo], olej napędowy, smary przemysłowe, wosk przemysłowy, wosk [surowiec], wosk do oświetlania,
benzyna, świece, dodatki niechemiczne do paliwa, oleje do smarowania, oleje silnikowe, oleje zwilżające, tłuszcze do smarowania, tłuszcze do oświetlania, paliwa, paliwo oświetleniowe, paliwa mineralne,
paliwo gazowe, drewno opałowe, koks, węgiel, podpałki, nafta, ropa
naftowa surowa lub rafinowana, 35 usługi pośrednictwa w handlu,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich,
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w punktach informacji konsumenckiej, negocjowanie i rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, wynajem dystrybutorów
automatycznych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów, mianowicie, paliw, gazów, smarów,
benzyny, wosków, olejów napędowych, olejów, tłuszczy, dodatków
do paliw silnikowych pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stacji paliw lub w sklepie lub hurtowni lub poprzez
stronę internetową, 39 holowanie, fracht [przewóz towarów], dostawa
towarów, usługi pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdów, pośrednictwo frachtowe, przewożenie, usługi transportowe, magazynowanie, pakowanie towarów, wynajmowanie magazynów, wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie samochodów, składowanie paliw i gazu,
usługi dystrybucji paliw i gazu.
(111) 296249
(220) 2016 09 05
(210) 461121
(151) 2017 03 01
(441) 2016 10 24
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Framen
(510), (511) 5 fungicydy.
(111) 296250
(220) 2016 09 05
(151) 2017 03 02
(441) 2016 11 07
(732) ZIELIŃSKI MICHAŁ GOOD LIFE, Gdańsk, PL.
(540) maleomi tu kupują Twoi znajomi
(540)

(210) 461133

(531) 26.13.99, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 pośredniczenie i rozliczanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, także w ramach handlu elektronicznego, pośrednictwo w umowach dla osób trzecich odnośnie kupna i sprzedaży
towarów za pomocą zakupów przez Internet w sieciach komputerowych i/lub poprzez inne kanały dystrybucyjne, zbieranie danych
w komputerowych bazach danych, prezentacja towarów w mediach
komunikacyjnych, usługi dotyczące sprzedaży za pośrednictwem
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strony internetowej on-line, w internetowym sklepie, w wyspecjalizowanych sklepach detalicznych lub w hurtowniach: artykułów wyposażenia kuchennego, zwłaszcza takich jak: pojemniki na żywność,
bidony, butelki, zastawy stołowe, kubki, filiżanki, garnki, sztućce,
szklanki, kieliszki, nieelektryczne ekspresy do kawy i herbaty, artykułów związanych z wyposażeniem pokoi, łazienek, sypialni, zwłaszcza
takich jak: meble, ręczniki, mydelniczki, miski, uchwyty, przybory toaletowe, dywany, pościel, obrusy, narzuty, wazony, poduszki, kołdry,
dekoracje ścienne, oświetlenie, artykułów związanych z pielęgnacją
i zagospodarowaniem ogrodów, tarasów i balkonów, w tym donic,
doniczek, grillów, informacja handlowa, wynajmowanie miejsca dla
umieszczania ogłoszeń, rozpowszechnianie i uaktualnianie materiałów reklamowych, reklamy on-line w sieci komputerowej, internetowej i korespondencyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych.

(111) 296251
(220) 2016 09 05
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) GALEWSKI MARCIN MARGAL, Warszawa, PL.
(540) KIDS TOWN POKOJE DZIECIĘCE
(540)

(210) 461149

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, zielony, fioletowy, różowy,
żółty, niebieski, czerwony, brązowy
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 11 abażury do lamp, lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, 20 poduszki, poduszki zapachowe, poduszki nadmuchiwane,
poduszki dmuchane, poduszki siedziska, obicia poduszek, poduszki
z wypełnieniem, poduszki wspierające szyję, poduszki na krzesła, poduszki na siedzenia, poduszki pod kark, poduszki wypełnione włosiem,
łóżka, pościel, materace, poduszki, poduszki dmuchane, do celów
niemedycznych, poduszki na siedzenia do krzeseł, poduszki do podpierania pleców, nie do celów medycznych, poduszki do podpierania do użycia w siedzeniach dla dzieci, pudełka na zabawki [meble],
skrzynki i pudełka na zabawki, meble, meble domowe, pulpity [meble],
lustra [meble], półki [meble], stoły [meble], meble komputerowe, pufy
[meble], meble drewniane, szafy [meble], komody [meble], meble nadmuchiwane, regały [meble], siedzenia [meble], meble wielofunkcyjne, półki ścienne [meble], meble do siedzenia, półki wiszące [meble],
meble dla dzieci, meble zawierające łóżka, szuflady do przechowywania [meble], pudła do przechowywania [meble], meble z tworzyw
sztucznych, stojaki na książki [meble], stojaki na głośniki [meble], szafki
do komputerów [meble], podpórki do książek [meble], pulpity do książek [meble], regały z metalu [meble], półki z metalu [meble], kosze
do przechowywania [meble], meble wykonane z tworzyw sztucznych,
meble domowe wykonane z drewna, drewniane półki i stojaki [meble],
meble wykonane głównie ze szkła, półki z niemetalowych materiałów
[meble], regały metalowe (systemy półkowe) [meble], meble wykonane z substytutów drewna, meble z opcją zmieniania w łóżka, miniaturowe meble wykonane z włókna drzewnego, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, stojaki [meble] do użycia ze sprzętem audio,
poduszki dmuchane jako meble [do celów niemedycznych], zestawy
części [sprzedawane jako całość] do montażu w meble, zestawy części
[sprzedawane razem], z których montuje się meble, elementy naroży
na meble [nakładki ochronne], nie z metalu, 24 poszewki na poduszki, pościel, pościel nieprzemakalna, papierowa pościel jednorazowa,
jednorazowa pościel tekstylna, bielizna pościelowa i koce, bielizna
pościelowa dla niemowląt, bielizna stołowa i pościelowa, artykuły tekstylne do użytku jako pościel, tkaniny tekstylne do użytku w produkcji
pościeli, koce wełniane, koce jedwabne, kocyki dziecięce, koce do łóżeczek dziecięcych, jedwabne koce na łóżka, koce [podkłady] na materace, kocyki dla niemowląt [rożki], tkaniny tekstylne do wyrobu koców,
koce do użytku na wolnym powietrzu, poszewki na kołdry, ozdobne
poszewki na poduszki, papierowe poszewki na poduszkę, materiały
na poszewki na poduszki, poszewki na poduszki do spania, poszewki na poduszki [poszwy na poduszki], 25 odzież niemowlęca, body
niemowlęce, dolne części strojów niemowlęcych, ubranka do wózka
[kombinezony niemowlęce], 27 dywany, dywany [tekstylne], wykładziny podłogowe [dywany], podkłady pod dywany, podkładki pod
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dywany, dywany wełniane ręcznie robione, dywany, chodniki i maty,
tapety winylowe, tapety sufitowe, tapety tekstylne, tapety nietekstylne, tapety z korka, tapety z tworzyw sztucznych, 28 zabawki, zabawki
pluszowe, zabawki wypchane, zabawki dmuchane, zabawki mówiące,
zabawki nakręcane, kolejki zabawki, bąki [zabawki], puzzle [zabawki],
zabawki edukacyjne, zabawki bambusowe, zabawki dla niemowląt,
zabawki dla dzieci, nadmuchiwane zabawki do kąpieli, zabawki w postaci puzzli, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, wielofunkcyjne zabawki dla niemowląt, zabawki wykonane z drewna, zabawki wykonane
z gumy, zabawki do użytku w wózkach dziecięcych, modele pojazdów
w zmniejszonej skali [zabawki], modele budynków w zmniejszonej
skali [zabawki], gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z grami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem
domu.

(111) 296252
(220) 2016 09 06
(210) 461151
(151) 2017 02 17
(441) 2016 10 24
(732) PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg Dolny, PL.
(540) Rokopol iCan
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu
i badań naukowych, półprodukty chemiczne do wytwarzania tworzyw sztucznych, zwłaszcza pianek i elastomerów poliuretanowych,
poliole i prepolimery wielofunkcyjne, związki i preparaty chemiczne
do stosowania jako środki pomocnicze w różnych gałęziach przemysłu, chemiczne mieszanki polioli i prepolimerów, 17 materiały
izolacyjne, materiały izolacyjne wykonane z pianki poliuretanowej,
powłoki izolacyjne, pokosty izolacyjne.
(111) 296253
(220) 2016 09 06
(210) 461155
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) BRZEZICKI MAREK TEA CLUB, Składowice, PL.
(540) TeaClub
(540)

Kolor znaku: szary, grafitowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, porcelanowe i szklane do parzenia kawy i herbaty, dzbanki ceramiczne, porcelanowe i szklane
do kawy i herbaty, słoje do przechowywania kawy i herbaty, pudełka
do przechowywania kawy i herbaty nie z metali szlachetnych, młynki
ręczne do mielenia kawy, ekspresy ręczne ciśnieniowe do parzenia
kawy i herbaty, filtry do herbaty bawełniane i bambusowe, sitka kuliste i niekuliste do zaparzania herbaty nie z metali szlachetnych, szufelki do nabierania kawy i herbaty, zaparzacze ceramiczne i porcelanowe do herbaty, 30 herbata liściasta, granulowana, również zielona,
czerwona, herbata owocowa, herbata liściasta z owocami lub płatkami kwiatów, napoje na bazie herbaty, 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach, lokalach gastronomicznych, galeriach
handlowych, salonach, sklepach również internetowych z herbatą
liściastą i pakowaną, również zieloną i czerwoną, białą, czarną, herbatą owocową, herbatą liściastą z płatkami kwiatów, herbatą liściastą z owocami, herbatą liściastą z dodatkiem naturalnego aromatu,
kawą ziarnistą i mieloną aromatyzowaną i klasyczną wraz z dodatkami, napojami kawowymi, produktami cukierniczymi i słodyczami,
lodami, napojami bezalkoholowymi oraz akcesoriami do kawy i herbaty, a w szczególności: naczynia ceramiczne, porcelanowe, szkla-
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ne i papierowe do podawania kawy i herbaty, dzbanki ceramiczne,
porcelanowe i szklane do kawy, kafetiery, kawiarki, dzbanki, słoje
do przechowywania kawy i herbaty pudełka do przechowywania
kawy i herbaty nie z metali szlachetnych, młynki ręczne do mielenia kawy, ekspresy ręczne ciśnieniowe do parzenia kawy i herbaty,
filtry do herbaty bawełniane i bambusowe, siatka kuliste i niekuliste
do zaparzania herbaty nie z metali szlachetnych, szufelki do nabierania kawy i herbaty, zaparzacze ceramiczne i porcelanowe do herbaty, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, radia i telewizji,
promocja sprzedaży, 43 usługi gastronomiczne świadczone przez
kawiarnie kafeterie, lodziarnie, bary, restauracje, usługi cateringowe.

(111) 296254
(220) 2016 09 06
(210) 461167
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) KIMZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Latchorzew, PL.
(540) PHARMA RULES INSIDER
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, granatowy
(531) 26.04.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
umożliwiające komunikację za pośrednictwem Internetu, sieci telekomunikacyjnych, sieci radiowych oraz innych sieci umożliwiających komunikację pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, w tym
pomiędzy komputerami, serwerami, laptopami, palmtopami, telefonami komórkowymi, telefonami bezprzewodowymi, smartfonami
i wideofonami, oprogramowanie komputerowe do przesyłania i odbierania, nagrywania, zapisywania, synchronizacji, przetwarzania,
przechowywania i odtwarzania informacji, danych, dźwięków i obrazów, oprogramowania komputerowego oraz plików i publikacji w postaci elektronicznej, w tym publikacji i plików o charakterze interaktywnym, oprogramowanie umożliwiające połączenie on-line
z portalami internetowymi i bazami danych, oprogramowanie i urządzenia do gier komputerowych, pliki i publikacje w postaci elektronicznej, w tym teksty, obrazy i prezentacje multimedialne, materiały
reklamowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki, podręczniki, czasopisma, biuletyny, prospekty, foldery, prezentacje, broszury,
ulotki, wizytówki, katalogi, kalendarze, albumy, atlasy, rejestry, indeksy, raporty, skorowidze, afisze, plakaty, repertuary i rozkłady godzinowe, zawiadomienia i zaproszenia, bilety, bony i kupony, diagramy,
mapy i plany, obrazy, rysunki, fotografie, elektroniczne i magnetyczne
nośniki danych, w tym płyty (dyski) CD i DVD, pamięci USB, karty pamięci i dyski zewnętrzne, urządzenia i przyrządy elektroniczne, w tym
bezprzewodowe urządzenia i przyrządy elektroniczne, służące do odbierania, nagrywania, zapisywania, synchronizacji, przetwarzania,
przechowywania, odtwarzania i transmisji informacji, danych, dźwięków i obrazów, w tym: komputery, serwery, laptopy, palmtopy, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe, smartfony i wideofony, akcesoria do urządzeń elektronicznych służących do odbierania,
nagrywania, zapisywania, synchronizacji, przetwarzania, przechowywania, odtwarzania i transmisji informacji, danych, dźwięków i obrazów, w tym baterie, pokrywy przedziałów na baterie, ładowarki do baterii i podstawki ładujące, zestawy samochodowe obejmujące: radia,
telewizory, magnetowidy i głośniki samochodowe, kasetowe odtwarzacze samochodowe, samochodowe zestawy audio i stereo, przejściówki stereo, telefony samochodowe, anteny samochodowe, urządzenia do nawigacji samochodowej, instalacje telefoniczne
do samochodów, uchwyty do telefonów, uchwyty na tablety oraz
uchwyty na inne urządzenia elektroniczne przystosowane do użytku
w samochodach, akcesoria do urządzeń elektronicznych służących
do odbierania, nagrywania, zapisywania, synchronizacji, przetwarzania, przechowywania, odtwarzania i transmisji informacji, danych,
dźwięków i obrazów, w tym: baterie, pokrywy przedziałów na baterie,
ładowarki do baterii i podstawki ładujące, zestawy słuchawkowe, słuchawki, mikrofony, przejściówki, stojaki biurkowe, podstawki dokujące, klawiatury, kable do podłączenia do komputera, etui, torby, pokrowce i futerały, 16 materiały drukowane, w tym papierowe materiały
reklamowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki, podręczni-
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ki, czasopisma, biuletyny, prospekty, foldery, prezentacje, broszury,
ulotki, katalogi, kalendarze, albumy, atlasy, rejestry, indeksy, raporty,
skorowidze, bilbordy, afisze, plakaty, drukowane repertuary i rozkłady
godzinowe, druki zawiadomień i zaproszeń, bilety, bony i kupony, wizytówki, kodowane karty niemagnetycznie, artykuły papiernicze i artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, w tym: adresarki, płytki adresowe
do adresarek, zeszyty, notesy, bloczki do pisania, papeteria, papier listowy, koperty, teczki, skoroszyty, segregatory, papierowe obwoluty
i oprawy na luźne kartki i na dokumenty, etykiety, nalepki, naklejki,
kalkomanie, zakładki do książek, diagramy, mapy i plany, obrazy, rysunki, fotografie, przezrocza, druki, odbitki i reprodukcje graficzne,
przybory do pisania, w tym: pióra, długopisy, flamastry, ołówki, ołówki
automatyczne, zestawy przyborów do pisania, piórniki, etui na pióra
i długopisy, podstawki do długopisów i ołówków, przyciski do papieru,
uchwyty, pudełka i stojaki na stemple, szyldy i tablice ogłoszeniowe
z kartonu lub papieru, opakowania papierowe, opakowania wykonane
z tworzyw sztucznych, pudełka kartonowe lub papierowe, rury tekturowe, kosze i pojemniki na listy, kasetki na papeterię, chorągiewki papierowe, statuetki z papieru mâché, 35 usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej, hurtowej, internetowej i wysyłkowej towarów takich, jak:
kosmetyki, artykuły toaletowe, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy, artykuły zaopatrzenia medycznego, urządzenia
elektromedyczne i elektroterapeutyczne, urządzenia napromieniowujące do celów medycznych i terapeutycznych, przyrządy elektroterapeutyczne do kuracji odchudzających, urządzenia i wyroby medyczne,
optyczne i ortopedyczne, narzędzia ręczne i maszyny do użytku domowego, domowy sprzęt elektryczny i elektroniczny, usługi agencji
reklamowych, usługi agentów handlowych, usługi w zakresie sprzedaży i wynajmowania miejsca w mediach na cele reklamowe, usługi w zakresie organizacji targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie prac biurowych, usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej, usługi w zakresie analiz i badań dotyczących działalności gospodarczej, usługi w zakresie badań rynku, usługi
w zakresie rynkowych badań opinii publicznej, usługi polegające
na świadczeniu pomocy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi
doradztwa w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, w tym usługi w zakresie zarządzania projektami i instytucjami działającymi w dziedzinach kultury, edukacji i ochrony zdrowia, 38 usługi agencji informacyjnych, usługi portalu internetowego, usługi w zakresie zapewnienia
dostępu do stron i portali Internetowych, usługi w zakresie komunikacji realizowane za pośrednictwem Internetu, sieci telekomunikacyjnych, sieci radiowych oraz innych sieci umożliwiających komunikację
pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, usługi w zakresie
przesyłania i odbierania informacji, danych, dźwięków i obrazów,
oprogramowania komputerowego oraz publikacji i plików w postaci
elektronicznej, w tym publikacji i plików o charakterze interaktywnym,
za pośrednictwem Internetu, sieci telekomunikacyjnych, sieci radiowych oraz innych sieci umożliwiających komunikację pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, usługi umożliwiające użytkownikowi komunikowanie się za pośrednictwem Internetu, poczty
elektronicznej, SMS-ów MMS-ów i faksów, usługi umożliwiające użytkownikowi uzyskiwanie dostępu on-line do elektronicznych baz danych oraz portali internetowych, usługi informacyjne i doradcze w zakresie
komunikacji
za
pośrednictwem
Internetu,
sieci
telekomunikacyjnych, sieci radiowych oraz innych sieci umożliwiających komunikację pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi,
41 usługi w zakresie rozrywki, kształcenia i nauczania, usługi szkoleniowe i edukacyjne, w tym usługi świadczone za pośrednictwem Internetu, sieci telekomunikacyjnych, sieci radiowych oraz innych sieci
umożliwiających komunikację pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, usługi polegające na publikowaniu tekstów innych niż
teksty reklamowe, usługi związane z organizacją prowadzeniem imprez o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub rozrywkowym, usługi związane z organizacją czasu wolnego osób dorosłych i dzieci, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia pokazów, prezentacji, loterii
i konkursów o charakterze edukacyjnym, kulturalnym lub rozrywkowym, w tym pokazów, prezentacji, loterii i konkursów z zakresu nauki
i techniki, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia pracowni specjalistycznych w dziedzinie kultury, nauki i techniki, usługi w zakresie or-
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ganizacji wystaw o charakterze rozrywkowym, kulturalnym lub edukacyjnym, w tym wystaw o charakterze naukowym, usługi informacyjne
dotyczące rozrywki, kształcenia i nauczania, usługi informacyjne dotyczące imprez o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub rozrywkowym, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia konferencji, kongresów, sympozjów, seminariów i zjazdów, usługi w zakresie prowadzenia
szkoleń i warsztatów, usługi w zakresie udostępniania pomieszczeń
i przestrzeni dla potrzeb organizacji zajęć i imprez o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub rozrywkowym, usługi w zakresie wypożyczania nośników z filmami i nagraniami dźwiękowymi usługi w zakresie wypożyczania książek i czasopism, usługi w zakresie organizowania
koncertów, spektakli teatralnych i pokazów filmowych, w tym koncertów, spektakli i pokazów na wolnym powietrzu, usługi w zakresie rezerwacji miejsc na koncerty, spektakle teatralne, pokazy filmowe i inne
imprezy o charakterze rozrywkowym, kulturalnym lub edukacyjnym,
usługi w zakresie prowadzenia galerii sztuki, usługi animatorów kultury, usługi polegające na odtwarzaniu nagrań dźwiękowych, usługi fotograficzne oraz usługi w zakresie rejestrowania dźwięku i obrazu
na taśmie filmowej, taśmie wideo oraz na nośnikach elektronicznych,
usługi w zakresie wypożyczania sprzętu fotograficznego oraz kamer
wideo, usługi w zakresie działalności postprodukcyjnej związanej z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, usługi w zakresie gier elektronicznych i komputerowych, w tym udostępnianie gier
online lub za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, usługi
wydawnicze w zakresie gier elektronicznych i komputerowych.

(111) 296255
(220) 2016 09 07
(210) 461192
(151) 2017 03 01
(441) 2016 11 07
(732) MLECZEK WIOLETTA BIO-LIFE COSMETICS, Krynica-Zdrój, PL.
(540) PROREDCARE
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, kremy, emulsje,
płyny, żele, pianki, sole do kąpieli, oliwki i balsamy do skóry, mydła,
środki do mycia i kąpieli, środki do mycia, pielęgnacji i ochrony włosów, środki perfumeryjne, perfumy, olejki eteryczne, olejki do masażu, balsamy do masażu, dezodoranty i środki przeciw poceniu, środki
do demakijażu, środki do pielęgnacji, środki do higieny intymnej,
środki do depilacji, pudry po kąpieli, środki do pielęgnacji zębów
i jamy ustnej, artykuły toaletowe, kremy balsamy serum do pielęgnacji stóp i rąk, 42 prowadzenie laboratoriów, prac naukowo-badawczych i aplikacyjnych w zakresie środków kosmetycznych,
pielęgnacyjnych, perfumeryjnych, parafarmaceutycznych i chemii
gospodarczej, usługi analiz chemicznych, biologicznych, technicznych, technologicznych, ekspertyz naukowych, badawczych, inżynieryjnych, prac badawczo-rozwojowych, projektowania-procesów,
technologii, opracowania receptur, 44 usługi salonów kosmetycznych, usługi kliniki kosmetycznej.
(111) 296256
(220) 2016 09 07
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) DOVGAN GmbH, Hamburg, DE.
(540) Plombir DOVGAN
(540)

(210) 461197

Kolor znaku: biały, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski,
czerwony, żółty, jasnożółty, ciemnożółty, czarna
(531) 01.15.07, 05.05.04, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 29 koktajle mleczne, napoje złożone głównie z mleka,
napoje jogurtowe, 30 rożki do lodów, cukierki, batony, napoje na bazie kawy zawierające mleko, lody, mrożone jogurty, sorbety i mrożone wyroby cukiernicze.

(111) 296257
(220) 2016 09 07
(210) 461199
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington, US.
(540) CLICK ON SWITCH
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, szary
(531) 26.01.05, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy lub przetworzony, wyroby
tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), cygara,
cygaretki, zapalniczki, zapałki, artykuły dla palaczy, bibułki, gilzy i filtry do papierosów, przyrządy kieszonkowe do skręcania papierosów,
podręczne nabijarki do tutek papierosowych, e-papierosy, płyny
do e-papierosów, wyroby tytoniowe do podgrzewania, urządzenia
elektroniczne do podgrzewania papierosów i tytoniu oraz części takich urządzeń.
(111) 296258
(220) 2016 09 07
(210) 461202
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) STĘPNIEWSKA EWELINA, Konstancin Jeziorna, PL.
(540) ADRIA
(510), (511) 41 usługi prowadzenia klubów nocnych, dyskotek,
43 usługi prowadzenia restauracji, barów, kawiarni.
(111) 296259
(220) 2016 09 07
(210) 461203
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA CHEŁKOWSKA
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) YONELLE KOSMETYCZNY MIKROCHIRURG.
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki,
kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody termalne, wody kosmetyczne, produkty
do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szampony, produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty
do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetyczne, produkty kosmetyczne
zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty do higieny
ciała, żele, kremy, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele
kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne, maski do ciała w proszku
[do użytku kosmetycznego], maseczki do twarzy, maseczki do ciała, maseczki do włosów, maseczki do skóry, oczyszczające maseczki
do twarzy, maseczki nawilżające do skóry, żelowe maseczki na oczy,
maseczki do ciała w kremie, maseczki do twarzy, do celów toaletowych, maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, maseczki
do stóp do pielęgnacji skóry, maseczki do rąk do pielęgnacji skóry,
8 przybory i urządzenia do pielęgnacji urody, w tym urządzenia
do wykonywania zabiegów na twarz i ciało, urządzenia do peelingu,
urządzenia do zabiegów przeciwstarzeniowych, urządzenia do depilacji, przybory i urządzenia do pielęgnacji paznokci, prostownice
i lokówki do włosów, 10 urządzenia kosmetyczne służące do wykonywania zabiegów mikronakłuwania skóry, aparaty do masażu,
aparatura do mikrodermabrazji, urządzenia do: dermabrazji, leczenia cellulitu, elektrostymulacji, jontoforezy, jonoforezy, sonoforezy,
peelingu kawitacyjnego, lipolizy, urządzenia wykorzystujące laser
frakcyjny, urządzenia wykorzystujące światło IPL, maseczki kosmetyczne mające status wyrobu medycznego, 44 zabiegi kosmetyczne,
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w tym manicure, pedicure i masaże, usługi pielęgnacji z wykorzystaniem maseczek kosmetycznych, usługi w zakresie pielęgnacji urody,
usługi salonów piękności, w tym usługi wizażu, usługi klinik medycyny estetycznej, usługi w zakresie salonów fryzjerskich, informacja
i doradztwo dotyczące pielęgnacji urody i stosowania preparatów
kosmetycznych.

(111) 296260
(220) 2016 09 07
(210) 461205
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) STĘPNIEWSKA EWELINA, Konstancin Jeziorna, PL.
(540) A ADRIA
(540)

(531) 24.09.05, 27.05.04, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi prowadzenia klubów nocnych, dyskotek,
43 usługi prowadzenia restauracji, barów, kawiarni.
(111) 296261
(220) 2016 09 08
(210) 461213
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) ZAKŁADY MEBLOWE ABJA SZLACHETKA ANDRZEJ
I SZLACHETKA ARTUR SPÓŁKA JAWNA, Kraczewice, PL.
(540) ABJA
(510), (511) 20 meble, akcesoria do mebli drewnianych i drewnopochodnych, elementy meblowe, płyty meblowe, panele meblowe,
fronty meblowe (w szczególności fronty do szaf, szafek i szuflad),
fronty do zabudowy sprzętu AGD, lustra, ramki obrazów, dzieła sztuki, posążki, popiersia z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu,
imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej mebli, artykułów wyposażenia
wnętrz, oświetlenia, dywanów, sprzętu AGD, 42 projektowanie dekoracji wnętrz i usługi dekoracji wnętrz, wzornictwo, wzornictwo
przemysłowe, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, usługi
artystów grafików, opracowywanie projektów technicznych.
(111) 296262
(220) 2016 09 08
(210) 461214
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DOZVITAL
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, leki dla ludzi, preparaty
farmaceutyczne, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, napoje witaminizowane,
lecznicze napoje mineralne.
(111) 296263
(220) 2016 09 08
(210) 461229
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) CERPLAST
(510), (511) 1 preparaty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne
w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby, mieszanki do gaśnic,
preparaty do hartowania i lutowania metali, produkty chemiczne
do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa)
przeznaczone dla przemysłu, piasek odlewniczy, kaolin, tworzywa
sztuczne w stanie surowym, środki do konserwacji cementu za wyjątkiem farb i olejów, dodatki chemiczne modyfikujące właściwości
cementu – szczelność, mrozoodporność, spoiwa do betonu, dodatki
modyfikujące właściwości betonu, dodatki modyfikujące właściwości materiałów ściernych, żywice akrylowe, 2 farby, pokosty, lakiery,
środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki,
zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metalowe i formy prosz-
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kowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, środki zabezpieczające przed niszczeniem mury i inne materiały, wszystkie w formie
preparatów proszkowych, płynnych, półpłynnych i rozpylanych,
17 tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji,
materiały izolacyjne, masy uszczelniające termoizolujące i hydroizolujące, preparaty płynne, półpłynne i w postaci proszku do rozprowadzenia cieczą, przeznaczone do uzyskiwania powłok uszczelniających i hydroizolujących w budownictwie, zaprawy izolujące, izolacje
budowlane z tworzyw sztucznych, płyty i okładziny izolacyjne, izolacyjne żywice akrylowe, masy uszczelniające, produkty do spoinowania okładzin i wykładzin, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, żwir,
piasek z wyjątkiem formierskiego ujęty w tej klasie, glina – w tym glina ogniotrwała, szkło budowlane, w tym szkło izolacyjne, zaprawy
budowlane, elementy budowlane i półfabrykaty zawierające gips,
gips, zaprawy gipsowe, zaprawy cementowe i zawierające cement,
prefabrykowane elementy budowlane zawierające cement i wapno,
niemetalowe materiały budowlane do systemów dociepleń, wapno,
artykuły ceramiczne, mianowicie dachówki ceramiczne, kształtowniki budowlane ceramiczne, rury ceramiczne, ceramiczne okładziny
ścian i podłóg, cegła, ceramiczne wkłady kominowe, tynki gipsowe,
tynki gipsowe mechaniczne, mieszaniny do ręcznego i mechanicznego wykonywania gładzi gipsowych., masy bitumiczne uszczelniające
i hydroizolujące, elementy budowlane i półfabrykaty zawierające
gips w tym płyty do suchej zabudowy jak płyty kartonowo-gipsowe, zaprawy gipsowe, niemetalowe materiały budowlane do systemów dociepleń, siatki wzmacniające niemetalowe, w tym z włókna
szklanego, wyroby budowlane z betonu ujęte w tej klasie w tym pustaki i kostka brukowa, wyroby budowlane z ceramiki w tym cegły
i dachówki ceramiczne, zaprawy klejowe, zaprawy i kity cementowe
stosowane do uzupełniania ubytków w wyrobach z kamienia sztucznego i naturalnego.

(111) 296264
(220) 2016 09 08
(210) 461231
(151) 2017 03 24
(441) 2016 12 05
(732) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, PL.
(540) Sobik GWARANCJA JAKOŚCI Masło Klarowane metodą
tradycyjną 99,5% tłuszcz mleczny
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, czerwony, żółty
(531) 19.03.01, 03.04.01, 03.04.02, 11.03.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 masło.
(111) 296265
(220) 2016 09 08
(210) 461232
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL.
(540) SA SMART ARMOUR
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, granatowy
(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 kamizelki kuloodporne.
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(111) 296266
(220) 2016 09 08
(210) 461235
(151) 2017 03 28
(441) 2016 12 05
(732) MIROWSKI WOJCIECH NG POLSKA, Warszawa, PL.
(540) 4S 4Success Baits & Tackle
(510), (511) 22 namioty do użytku w wędkarstwie, daszki do użytku w wędkarstwie, sieci rybackie, 28 przybory wędkarskie, sprzęt
wędkarski, przynęty wędkarskie, torby na sprzęt wędkarski, futerały
na wędki, pokrowce na kołowrotki wędkarskie, pudełka na przynęty wędkarskie [artykuły wędkarskie], podpórki na wędki, podbieraki
dla wędkarzy, koszyki wędkarskie [pułapki], wędki, żyłki wędkarskie,
spławiki [sprzęt wędkarski], urządzenia do zarzucania przynęty, osęki
wędkarskie, rączki do wędek, kołowrotki wędkarskie, krętliki wędkarskie, ciężarki do wędek, haczyki wędkarskie, blanki do wędek, czujniki brania [sprzęt wędkarski], 31 pasza dla zwierząt, przynęty dla
wędkarstwa [żywe lub naturalne].
(111) 296267
(220) 2016 09 08
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) FEEDSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki, PL.
(540) FEED STAR
(540)

(210) 461236

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 03.06.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 dezodoranty dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt, niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej dla zwierząt, odświeżacze
oddechu dla zwierząt, szampony dla zwierząt, szampony dla zwierząt domowych, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, biologiczne hodowle tkanek do celów weterynaryjnych, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, chemiczne odczynniki testowe
[weterynaryjne], dietetyczna żywność przystosowana do użytku
weterynaryjnego, dietetyczne substancje przystosowane do użytku
weterynaryjnego, białkowe suplementy dla zwierząt, chłonne pieluchy celulozowe dla zwierząt domowych, chłonne pieluchy papierowe dla zwierząt domowych, dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, dodatki odżywcze do żywności dla zwierząt, do celów
medycznych, dodatki odżywcze do celów weterynaryjnych, drożdże
do celów weterynaryjnych, ekstrakty z drożdży do celów weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryjnych, enzymy do użytku weterynaryjnego, kultury do użytku weterynaryjnego, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze
suplementy do pasz dla zwierząt, leki do celów weterynaryjnych,
leki weterynaryjne, medyczne dodatki do żywności do użytku weterynaryjnego, mikroelementy [preparaty z-] dla ludzi i zwierząt, mineralne suplementy diety dla zwierząt, nasienie zwierząt, nasienie
zwierząt do sztucznej inseminacji, obroże przeciw pchłom dla zwierząt, obroże przeciw pasożytnicze dla zwierząt, odczynniki biologiczne do celów weterynaryjnych, odczynniki chemiczne do celów
weterynaryjnych, odczynniki chemiczne do celów weterynaryjnych,
odczynniki do analizy mikrobiologicznej [do celów weterynaryjnych], odczynniki do celów analitycznych [do celów weterynaryjnych], odczynniki do użytku w analizach [do celów weterynaryjnych], odczynniki do użytku w testach diagnostycznych [do celów
weterynaryjnych], odczynniki do użytku z analizatorami [do celów
weterynaryjnych], odczynniki i podłoża do diagnostycznych celów
medycznych i weterynaryjnych, odczynniki stosowane w genetycznej diagnostyce weterynaryjnej, papier odczynnikowy do celów weterynaryjnych, płyny do celów weterynaryjnych, pasza lecznicza dla
zwierząt, pieluchy dla zwierząt, preparaty do mycia zwierząt, pożywki do celów weterynaryjnych, preparaty aminokwasowe do celów weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne do celów weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych
i weterynaryjnych, preparaty bakteryjne do celów weterynaryjnych,
preparaty bakteryjne do celów weterynaryjnych, preparaty biochemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów
weterynaryjnych, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryj-
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nych, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego, preparaty do zapobiegania
przeżuwaniu lub gryzieniu u zwierząt, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry u zwierząt, preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, preparaty farmaceutyczne na robaki u zwierząt domowych,
preparaty lecznicze do skóry dla zwierząt, preparaty higieniczne
do celów weterynaryjnych, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, preparaty i substancje weterynaryjne, preparaty sanitarne
do celów weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne do leczenia
zakażeń bakteryjnych jelit, preparaty weterynaryjne, preparaty
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla zwierząt, probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku weterynaryjnego, produkty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry zwierząt, produkty przeciw zakażeniom do użytku
weterynaryjnego, proszki do zwalczania pcheł na zwierzętach, spoiwa do kopyt zwierzęcych, substancje pobudzające łaknienie dla
zwierząt, suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci mieszanki napojów w proszku, suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci przekąsek, suplementy diety dla zwierząt domowych, suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety do celów
weterynaryjnych, suplementy do karm do celów weterynaryjnych,
suplementy do pasz do celów weterynaryjnych, suplementy
do żywności dla zwierząt (lecznicze), suplementy lecznicze do żywności dla zwierząt, suplementy odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich, suplementy witaminowe dla zwierząt, suplementy witaminowe i mineralne dla zwierząt domowych, środki dezynfekujące
do użytku weterynaryjnego, środki odstraszające dla zwierząt, środki odstraszające zwierzęta, środki wabiące dla zwierząt domowych,
tłuszcze do celów weterynaryjnych, tłuszcze do celów weterynaryjnych, weterynaryjne odczynniki diagnostyczne, witaminy dla zwierząt, ziołowe maści na rany na skórze dla zwierząt domowych, ziołowe maści zapobiegające swędzeniu dla zwierząt domowych,
31 aktywne drożdże suszone dla zwierząt, algarobilla [pasza dla
zwierząt], artykuły jadalne do żucia dla psów, artykuły jadalne
do żucia dla zwierząt, artykuły spożywcze dla bydła, artykuły spożywcze dla cieląt, artykuły spożywcze dla kurczaków, artykuły spożywcze dla owiec, artykuły spożywcze dla świń, artykuły spożywcze
dla szczeniąt, artykuły spożywcze dla zwierząt mlecznych, artykuły
spożywcze dla zwierząt gospodarskich, artykuły spożywcze dla
zwierząt morskich, artykuły spożywcze dla zwierząt na bazie mleka,
artykuły spożywcze dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia kotów, artykuły
spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia kotów, artykuły spożywcze
o smaku wątróbki do karmienia psów, artykuły spożywcze w postaci
kółeczek do karmienia kotów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę
do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę
do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę
do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę
do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające fosforan służące do karmienia zwierząt, białko słodowe dla zwierząt [inne niż
do celów medycznych], ciasta z sosu sojowego [pokarm dla zwierząt], ciasteczka zbożowe dla zwierząt, ciastka dla szczeniaków,
ciastka dla zwierząt, ciastka owsiane do spożycia przez zwierzęta,
ciastka słodowe dla zwierząt, ciastka zbożowe dla zwierząt, drożdże
do pasz dla zwierząt, drożdże do spożycia przez zwierzęta, drożdże
jako pasza dla zwierząt, ekstrakty słodowe do spożycia przez zwierzęta, ekstrakty z drożdży do spożycia przez zwierzęta, glony jako
pasza dla zwierząt, herbatniki owsiane do spożycia przez zwierzęta,
herbatniki słodowe dla zwierząt, herbatniki zbożowe dla zwierząt,
jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, jadalne smakołyki dla koni, jadalne smakołyki dla
zwierząt, karma dla drobiu, karma dla dzikiego ptactwa, karma dla
gryzoni, karma dla koni, karma dla kotów, karma dla królików, karma
dla psów, karma dla psów biorących udział w gonitwach, karma dla
ptaków, karma dla ptaków domowych, karma dla ryb, karma dla złotych rybek, karma dla zwierząt, karma dla zwierząt domowych, karmy dla kotów, karmy i pasze dla zwierząt, karmy o smaku sera dla

Nr 9/2017

psów, karmy w puszce przeznaczone dla kotów, karmy w puszce
przeznaczone dla psów, kiełki pszenicy jako pasza dla zwierząt, kości dla psów, kości do żucia dla psów, kości i pałeczki jadalne dla
zwierząt domowych, kukurydza do spożycia przez zwierzęta, kukurydza przetworzona do spożycia przez zwierzęta, lizawka (sól do lizania dla zwierząt), makuchy rzepaku dla bydła, makuchy z kukurydzy dla bydła, mączka dla zwierząt, mączka lniana [pasza], mączka
lniana jako pasza dla zwierząt, mączka rybna na pasze dla zwierząt,
mączka skrobiowa [pokarm dla zwierząt], mączka sojowa [pokarm
dla zwierząt], mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt, mączka z orzeszków arachidowych dla zwierząt, mąka do spożycia przez
zwierzęta, mąka sojowa [pokarm dla zwierząt], mąka z siemienia
lnianego jako pasza dla zwierząt, mesz dla tuczonych zwierząt hodowlanych, mielone produkty spożywcze dla zwierząt, mieszanka
paszowa dla zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt, mleko
do stosowania jako artykuł spożywczy dla psów, mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, mleko sztuczne przystosowane do użytku jako karma dla cieląt, mleko w proszku dla kociąt, mleko w proszku dla szczeniąt, możliwe do strawienia kości do żucia dla psów,
napoje dla kotów, napoje dla zwierząt, napoje dla zwierząt domowych, napoje dla zwierząt z rodziny psów, nasiona dla ptaków, nasiona przygotowane do spożycia przez zwierzęta, nasiona roślin
strączkowych [karma dla zwierząt], odpady gorzelniane [pasza dla
zwierząt], odpady z gorzelni [pasza dla zwierząt], odpady z przemiału ziaren zbóż do żywienia zwierząt, makuchy z orzeszków arachidowych dla zwierząt, otręby [pokarm dla zwierząt], otręby ryżowe [pokarm dla zwierząt], owies do spożycia przez zwierzęta, owies
przetworzony do spożycia przez zwierzęta, owsianka do spożycia
przez zwierzęta, pasza dla bydła, pasza dla koni, pasza dla świń, pasza dla zwierząt tucznych, pasza dla zwierząt, pasze mięsne w puszce dla młodych zwierząt, pasze w puszce zawierające mięso przeznaczone dla młodych zwierząt, pasze zbożowe dla zwierząt, pasze
zwierzęce do stosowania podczas odsadzania zwierząt od matki,
pasze zwierzęce otrzymywane z siana suszonego na powietrzu, pasze zwierzęce otrzymywane z siana, pasze zwierzęce otrzymywane
z substancji warzywnych, pasze zwierzęce składające się z produktów z soi, pasze zwierzęce w formie granulek, pasze zwierzęce w formie kawałków, pasze zwierzęce w formie orzechów, pasze zwierzęce zawierające siano suszone na powietrzu, pasze zwierzęce
zawierające siano, pokarm dla chomików, pokarm dla kotów na bazie ryb lub składający się z ryb, pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, pokarm dla zwierząt domowych, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, posiłki
z nasion oleistych do spożycia przez zwierzęta, pozostałości z przetwórstwa słodu do użytku jako pasza dla zwierząt, preparaty spożywcze dla kotów, preparaty spożywcze dla psów, preparaty spożywcze dla zwierząt, preparaty zbożowe będące paszą dla zwierząt,
produkty do tuczenia zwierząt, produkty spożywcze dla zwierząt,
produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza dla
zwierząt, produkty z kukurydzy do spożycia przez zwierzęta, produkty zbożowe do spożycia przez zwierzęta, produkty żywnościowe dla zwierząt na bazie mleka, proteiny pszeniczne do żywności
dla zwierząt, przetworzone produkty z kukurydzy do spożycia przez
zwierzęta, przysmaki dla kotów [jadalne], przysmaki dla psów [jadalne], puszkowane pożywienie dla psów, ryż naturalny do użytku jako
pasza dla zwierząt, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, słodkie
herbatniki do spożycia przez zwierzęta, słód dla zwierząt, smakołyki
dla ptaków, jadalne, smakołyki dla zwierząt domowych w rodzaju
patyczków wołowych, sole mineralne dla bydła, solone ciastka dla
zwierząt, sól dla bydła, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt,
substytuty mleka do użycia jako produkty żywnościowe dla zwierząt, suchary dla psów, syntetyczny pokarm dla zwierząt, tabletki
drożdżowe do spożycia przez zwierzęta, wodorosty do spożycia
przez ludzi lub zwierzęta, wodorosty spożywcze dla ludzi lub zwierząt, wytłoki nasion oleistych dla zwierząt, wzbogacane substancje
odżywcze dla zwierząt, zboża przetworzone do spożycia przez
zwierzęta, ziarna konserwowane do pasz dla zwierząt, ziarna przetworzone do spożycia przez zwierzęta, ziarna zbóż [produkty
uboczne z-] jako pasza dla zwierząt, ziarno do żywienia zwierząt,
żywność na bazie owsa przeznaczona dla zwierząt.
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(540) ETi Whola
(540)
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(732) NĘDZAK KRZYSZTOF FLASH, Olsztyn, PL.
(540) GLOBAL NUTRITION
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, czerwony, zielony, żółty
(531) 05.07.02, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.15, 26.01.03
(510), (511) 30 herbatniki, wyroby czekoladowe, ciasta, krakersy, wafle, ciastka, tarty, desery, lody, lody jadalne.
(111) 296269
(220) 2016 09 09
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) MAURISSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) MULTIBIOMASK
(540)

(210) 461261

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, preparaty kosmetyczne do kąpieli, maseczki
kosmetyczne, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, preparaty
do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mleczko
kosmetyczne, preparaty do mycia, odżywki do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi,
pomadki do ust, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, puder
do makijażu, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, toniki kosmetyczne, farby do włosów, 5 preparaty farmaceutyczne, intymne preparaty nawilżające.
(111) 296270
(220) 2016 09 09
(210) 461269
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) NOWAK MARIAN NOWA-FRANCE BIURO HANDLOWE
MARIAN NOWAK ZPCHR, Sady, PL.
(540) NOWA SKI
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, 43 hotele,
restauracje.

Kolor znaku: niebieski, czarny, biały
(531) 26.02.01, 26.02.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych
wymaganiach dietetycznych, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczenia, suplementy diety składające się głównie
z wapnia, suplementy diety składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające się głównie z magnezu, suplementy diety
składające się głównie z pierwiastków śladowych, zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety
składające się z witamin, suplementy diety składające się z aminokwasów, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do kontroli
cholesterolu, suplementy diety z białkiem sojowym, przeciwutleniające suplementy diety, odżywcze suplementy diety, białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy
diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające kazeinę,
suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety
zawierające lecytynę, suplementy diety z pszenicy, suplementy diety
z cynkiem, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety zawierające
olej lniany, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy
diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające
kiełki pszenicy, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy
diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety do użytku medycznego, 30 napoje na bazie kawy, 32 napoje bezalkoholowe.
(111) 296273
(220) 2016 09 09
(210) 461292
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) EVEREST TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) EVEREST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(540)

(111) 296271
(220) 2016 09 09
(210) 461270
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) NOWAK MARIAN NOWA-FRANCE BIURO HANDLOWE
MARIAN NOWAK ZPCHR, Sady, PL.
(540) HOTEL NOWA SKI
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 07.01.08, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.07, 01.01.01, 01.01.04
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, 43 hotele,
restauracje.
(111) 296272
(151) 2017 03 08

(220) 2016 09 09
(441) 2016 11 21

(210) 461284

Kolor znaku: czarny, beżowy
(531) 06.01.01, 06.01.02, 06.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy rynkowe, audyt przedsiębiorstw, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, ekonomiczne
prognozy, księgowość, rachunkowość, przygotowywanie sprawozdań finansowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zestawienia statystyczne, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, 36 tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi,
pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa,
reprezentowanie funduszy inwestycyjnych wobec osób trzecich,
zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych, usługi finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo
w zakresie funduszy inwestycyjnych, doradztwo w zakresie obrotu
papierami wartościowymi, inwestycje kapitałowe, pośrednictwo
w sprawach finansowych, zarządzanie majątkiem, analizy finansowe,
informacje finansowe, wycena finansowa.
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(111) 296274
(220) 2016 09 09
(151) 2017 03 01
(441) 2016 10 24
(732) ROSIŃSKI MAREK, Warszawa, PL.
(540) MAR-CO
(540)
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(210) 461299

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 reklama, 37 usługi budowlane, 40 usługi obróbki materiałów z: metalu, tworzywa sztucznego, osprzętu elektrycznego
oraz elementów świetlnych.
(111) 296275
(220) 2016 09 09
(210) 461301
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) ROGOSZ MAGDA ROGOSZ CONSULTING, Warszawa, PL.
(540) MISS PLANNER
(510), (511) 16 dziurkacze do papieru, kartki do organizerów szkolno
biurowych (plannery), naklejki samoprzylepne, przekładki indeksujące (registry), długopisy, pióra kulkowe, ołówki, spinacze biurowe,
zakreślacze kolorowe, flamastry, markery, opakowania na produkty
z kartonu, papieru, tworzyw sztucznych, zszywacze, karteczki samoprzylepne, taśmy samoprzylepne do celów biurowych, papierniczych lub do użytku domowego, okładki do organizerów szkolno-biurowych, albumy do przechowywania zdjęć, notatniki i notesy,
pamiętniki i dzienniki, teczki do organizacji dokumentów (artykuły
biurowe), zaproszenia ślubne, winietki, 18 portfele, torby i torebki,
45 planowanie i organizacja ceremonii ślubnych.
(111) 296276
(220) 2016 09 10
(210) 461307
(151) 2017 03 27
(441) 2016 12 05
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) MYCRAFT
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia
do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne,
aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne,
wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne
jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony,
czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, optyczne
nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy,
interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone
z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące,
karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe
urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty
antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy
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elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software
ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej,
przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie
stałe dla komputerów nagrane, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku,
taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony
przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice
ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami,
wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne,
nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/ zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych,
dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy,
pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety,
globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania,
kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami,
karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami,
wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne,
mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały
piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza,
publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania
dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy
komputerowe, kamery filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne
z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty
identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne,
komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane
do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki
do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane,
układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy
komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji
na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi
telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące
programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy
do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony
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przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo,
kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/
audycje telewizyjne, nagrane programy/ audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych,
plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD oraz takich jak: afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziemskie,
kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami
okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie
związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami,
książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki, przedmioty sztuki
litograficznej przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii
publicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii
na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania
czytelnictwa, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności
gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną,
usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja
o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności
gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja
przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych,
systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków,
prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli/
modelek do celów reklamowych i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi
informacyjne dotyczące reklamy, usługi w zakresie wynajmowania
powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie
materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych,
usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci
komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych,
dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania
edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamo-
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wych i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet,
38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja
o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału
radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów
radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych,
zawodów sportowych, programów/ audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, telewizja
kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki
komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie
ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla
telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania
transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizowania
transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi
w zakresie łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów przekazywania
dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi
w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci
komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi dostarczała informacji on-line, usługi zapewniające dostęp do stron internetowych za pośrednictwem przekazu
telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, usługi udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja gazet, czasopism
i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie
edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony
naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie
ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji
terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów filmowych,
produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, informacja
o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie
rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,
organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie konkursów
piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych
w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji z udziałem interaktywnym
widzów/słuchaczy, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia
praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, montaż
programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów,
organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie spektakli jako usługi impresariatów, produkcja
programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi w zakresie
wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć,
komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organi-
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zowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji edukacyjnych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, 42 administrowanie stronami
komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja
danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja
oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi
projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego,
opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań
naukowych w kierunku promowania świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie,
w tym także za pośrednictwem witryny internetowej.

(111) 296277
(220) 2016 09 11
(210) 461312
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) teleplus
(540)

Kolor znaku: żółty, biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, mikroprocesory komputerowe, procesory, czytniki kodów kreskowych, drukarki
komputerowe, dyktafony, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4,
płyty DVD, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory
dysków komputerowych, interfejsy komputerowe, karty inteligentne
z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, modemy,
monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware
komputerowy, monitory-programy komputerowe, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, plotery,
chipy, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji
na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi
telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, stacje taśm
magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, telefony
przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia
do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania,
przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia nadawcze telefoniczne, tablice ogłoszeń elektroniczne, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery,
zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, nagrania dźwiękowe zapisane/
zarejestrowane w postaci plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, 16 czasopisma, periodyki, odbitki graficzne, fotografie, gazety, katalogi,
komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane
z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki
z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe,
podręczniki, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, grafiki
związane z rozwiązywaniem krzyżówek, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich
jak: urządzenia do przetwarzania informacji, procesory, dyktafony,
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dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne,
dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, interfejsy komputerowe,
karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem,
komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki
do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane,
układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, plotery, chipy, programy komputerowe
pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej,
publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery
komputerowe, software-oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie
telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów
komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe,
urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, tablice ogłoszeń
elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, neony reklamowe, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub
przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrania dźwiękowe zapisane w postaci plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością
odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD oraz towarów
takich jak: czasopisma, periodyki, odbitki graficzne fotografie, gazety,
komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane
z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki
z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe,
podręczniki, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, grafiki
związane z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania rynku, badania
czytelnictwa, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie
dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, zdobywanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji
w komputerowych bazach danych, systematyzacja informacji
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych, ogłoszenia prasowe, publikowanie
tekstów sponsorowanych, usługi modeli/modelek do celów reklamowych i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, usługi reklamowe i usługi informacyjne dotyczące reklamy, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, radiowych i telewizyjnych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie
targów handlowych i reklamowych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji programów/ audycji
reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet, 38 usługi
agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz łączy
satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego
z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu
do zasobów archiwalnych telewizji, usługi udostępniania krajowych
i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja
gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek
w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie trans-
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portu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności
ekologicznej, w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie rozrywki
i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności,
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie
szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/ audycji z udziałem interaktywnym widzów/
słuchaczy, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna
on-line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych
i małej poligrafii komputerowej, obsługa publikacji elektronicznych
on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród
i wyróżnień, organizowanie spektakli jako usługi impresariatów,
przygotowywanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów
do publikacji, organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji edukacyjnych, imprez
sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów
komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kierunku promowania
świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego
człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów
naukowych w tym zakresie, w tym także za pośrednictwem witryny
internetowej.

(111) 296278
(220) 2016 09 11
(210) 461313
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) tvplus
(540)

Kolor znaku: żółty, biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, mikroprocesory komputerowe, procesory, czytniki kodów kreskowych, drukarki
komputerowe, dyktafony, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4,
płyty DVD, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory
dysków komputerowych, interfejsy komputerowe, karty inteligentne
z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, modemy, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki
audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
plotery, chipy, programy komputerowe pozwalające użytkownikom
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telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe
do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki
informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, telefony przenośne, telefony przenośne działające
w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów
i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie
telefonii komórkowej, urządzenia nadawcze telefoniczne, tablice
ogłoszeń elektroniczne, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub
przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki
do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci plików w formacie MP3
i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach
DVD i CD, 16 czasopisma, periodyki, odbitki graficzne, fotografie, gazety, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami,
szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, podręczniki, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji
internetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji, procesory, dyktafony, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, interfejsy komputerowe, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane
do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy
elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
plotery, chipy, programy komputerowe pozwalające użytkownikom
telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe
do obsługi telewizji interaktywnej, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, telefony przenośne,
telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM,
translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego
i światłowodowego, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, neony reklamowe, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrania dźwiękowe zapisane w postaci plików
w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach,
odtwarzaczach DVD i CD oraz towarów takich jak: czasopisma, periodyki, odbitki graficzne fotografie, gazety, komiksy, książki, krzyżówki.
katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami
i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, podręczniki, publikacje
drukowane, reprodukcje graficzne, grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowo-importowej, usługi
w zakresie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, badania rynku, badania czytelnictwa, ekspertyzy
w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie
działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz
opłacalności, badania marketingowe, zdobywanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji,
transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach
danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputero-
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wych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów
reklamowych, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli/modelek do celów reklamowych i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, usługi reklamowe
i usługi informacyjne dotyczące reklamy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam
korespondencyjnych, radiowych i telewizyjnych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi
przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji programów/ audycji reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet, 38 usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną, przesyłanie danych przy
pomocy terminali komputerowych, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz łączy satelitarnych
i sieci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego z możliwością
wyboru programu, usługi dostarczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, usługi udostępniania krajowych i zagranicznych
serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie
transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie
ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, informacja o imprezach
rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie
konkursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie
szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/ audycji z udziałem interaktywnym widzów/
słuchaczy, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna
on-line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych
i małej poligrafii komputerowej, obsługa publikacji elektronicznych
on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród
i wyróżnień, organizowanie spektakli jako usługi impresariatów,
przygotowywanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów
do publikacji, organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji edukacyjnych, imprez
sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów
komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kierunku promowania
świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego
człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów
naukowych w tym zakresie, w tym także za pośrednictwem witryny
internetowej.
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(111) 296279
(220) 2016 09 12
(210) 461316
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) WIERZCHOWSKI ARTUR ARTOFIS, Warszawa, PL.
(540) ZAKOTANI
(510), (511) 19 domki dla zwierząt domowych, niemetalowe,
20 budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych.
(111) 296280
(220) 2016 09 12
(210) 461318
(151) 2017 02 22
(441) 2016 10 24
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Delektujemy.pl
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 02.09.01, 26.11.01, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi pisania blogów, pisanie i publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, mianowicie pisanie i publikowanie
przepisów kulinarnych, organizowanie konkursów kulinarnych.
(111) 296281
(220) 2016 09 12
(210) 461327
(151) 2017 03 01
(441) 2016 11 07
(732) TRZECIAK ELŻBIETA ELARTO, Częstochowa, PL.
(540) pedicare
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.19, 26.04.01, 26.04.14
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, korund
(ścierniwo), maski kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, węglik
krzemu-materiał ścierny, mydła dezynfekujące, mydła przeciwpotowe, mydła lecznicze, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, papier ścierny szmerglowy, pumeks,
sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, talk kosmetyczny,
waciki do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
tłuszcze do celów kosmetycznych, woda utleniona do celów kosmetycznych, wazelina do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, patyczki z watą do celów kosmetycznych, żele do masażu
inne niż do celów medycznych, preparaty do polerowania, 5 antyseptyki, sole do kąpieli mineralnych, kompresy, środki na odciski, środki
przeciw zrogowaceniom, preparaty na odmrożenia, preparaty terapeutyczne do kąpieli, chirurgiczne materiały opatrunkowe, 7 polerki
elektryczne, frezarki, 8 cążki do obcinania paznokci, kosmetyczne
przyrządy do cięcia, frezy będące narzędziami, kamienie szlifierskie,
napinacze drutu, gilotynki do paznokci elektryczne i nieelektryczne,
pilniki do paznokci, pilniki do paznokci elektryczne, pilniki płytkowe
do paznokci, zestawy do pedicure, pęsety, szczypce do usuwania
skórek, żyletki, 44 usługi pedicure, usługi pielęgnacji stóp.
(111) 296282
(220) 2016 09 12
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) ZYMETRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) noxa
(540)

(210) 461348

Kolor znaku: szary, żółty, biały
(531) 26.11.03, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 urządzenia i instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne,
suszarki do rąk, urządzenia do osuszania powietrza, wyciągi wentylacyjne.
(111) 296283
(151) 2017 03 01

(220) 2016 09 12
(441) 2016 11 07

(210) 461349
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(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) TUBĄDZIN Prestige Line
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.18, 25.03.01, 26.04.01
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, boazeria ścienna wykonana z materiałów
niemetalowych, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały
budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia
dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki jako posążki z kamienia betonu lub
marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy
kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek, niemetalowe obróbki
blacharskie dachu, niemetalowe materiały ogniotrwałe budowlane,
okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, płytki budowlane niemetalowe, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe,
płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory
niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako
materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy
niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia
niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz
danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, usługi w zakresie nabywania dla osób
trzecich jako zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych,
instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi,
materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami
ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami
dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.
(111) 296284
(220) 2016 09 12
(210) 461350
(151) 2017 03 01
(441) 2016 11 07
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) TAS-TUBĄDZIN AIRFLOW SYSTEM
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, boazeria ścienna wykonana z materiałów
niemetalowych, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały
budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia
dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki jako posążki z kamienia betonu lub
marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy
kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek, niemetalowe obróbki
blacharskie dachu, niemetalowe materiały ogniotrwałe budowlane,
okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, płytki budowlane niemetalowe, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe,
płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory
niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako
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materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy
niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia
niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz
danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, usługi w zakresie nabywania dla osób
trzecich jako zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych,
instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi,
materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami
ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami
dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(111) 296285
(220) 2016 09 12
(210) 461351
(151) 2017 03 06
(441) 2016 11 07
(732) VIENNA LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP, Warszawa, PL.
(540) Vienna Life Online
(510), (511) 16 wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, kalendarze, informatory, broszury, druki, formularze, foldery, ulotki,
prospekty, wyłącznie w zakresie ubezpieczeń i bankowości, 35 usługi dotyczące public relations, usługi reklamowe świadczone za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, analizy i badania rynku w sprawach związanych z finansami i ubezpieczeniami, 36 usługi w zakresie ubezpieczeń, zarządzanie finansami i inwestycjami
kapitałowymi związanymi z działalnością ubezpieczeniową, usługi
bankowe w tym również z dostępem przez Internet, usługi udzielania kredytów, pożyczek ratalnych, pożyczek pod zastaw, usługi w zakresie gromadzenia środków i ich lokat, usługi w zakresie udzielania
gwarancji bankowych, doradztwo w zakresie oceny i wyboru przez
osoby fizyczne i podmioty gospodarcze optymalnej formy ubezpieczenia, obrót akcjami i papierami wartościowymi, brokerstwo ubezpieczeniowe, usługi w ramach prowadzonych agencji ubezpieczeniowych, informacja o usługach bankowych i ubezpieczeniowych.
(111) 296286
(220) 2016 09 12
(210) 461353
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) MultiPlast
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, leki dla
ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, środki opatrunkowe.
(111) 296287
(151) 2017 03 09

(220) 2016 09 12
(441) 2016 11 07

(210) 461358
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czcionki drukarskie, matryce drukarskie, 17 tworzywa sztuczne
w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, materiały wypełniające,
uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, rury elastyczne niemetalowe, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki
przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe.

(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Tygryski
(540)

Kolor znaku: biały, jasnozielony, ciemnozielony, jasnobrązowy,
czarny
(531) 03.01.04, 05.11.11, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, leki dla
ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, środki opatrunkowe.
(111) 296288
(220) 2016 09 12
(210) 461359
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 07
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Skrzydlate Kucyki
(540)

Kolor znaku: biały, różowy, ciemnoróżowy, jasnoróżowy, błękitny,
jasnoniebieski, fioletowy
(531) 03.03.01, 03.03.24, 03.03.26, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, leki dla
ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, środki opatrunkowe.
(111) 296289
(220) 2016 09 12
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) MANGOLD DAMIAN, Warszawa, PL.
(540) STYRnet
(540)
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(210) 461361

Kolor znaku: czarny, biały, ciemnoniebieski
(531) 07.01.08, 07.01.12, 07.01.24, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 16 opakowania z papieru i kartonu, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania,
maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach),

(111) 296290
(220) 2016 10 06
(210) 462366
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) MOCZYDŁOWSKI PIOTR, Warszawa, PL.
(540) ENTRY CAMP
(510), (511) 41 organizowanie obozów sportowych, nauka karate,
nauczanie chińskich sztuk walki, prowadzenie szkół sztuk walki, prowadzenie treningów sztuk walki, sport i fitness, nauczanie, trening
i instruktaż sportowy, instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi
w zakresie treningu sprawności fizycznej, usługi treningowe siłowe
i poprawiające kondycję, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, usługi
szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], obozy rekreacyjne,
udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, organizacja imprez
i konkursów sportowych, organizowanie i prowadzenie seminariów
i warsztatów [szkolenia], szkolenia sportowe, szkolenia w zakresie
sprawności fizycznej, szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, szkolenia w zakresie kultury fizycznej dla dorosłych
i dzieci, zajęcia sportowe i rekreacyjne, nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, zajęcia w zakresie
ćwiczeń fizycznych, usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych
[fitness], zapewnianie zajęć kulturalnych, coaching, działalność sportowa i kulturalna, nauka sztuk walki, usługi edukacyjne w zakresie
gimnastyki, karate i innych dyscyplin sportowych, organizowanie
programów szkoleniowych, edukacja sportowa, edukacja, rozrywka i sport, udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym
za pośrednictwem strony internetowej online, nauka karate kyokushin z elementami cross trening [cross workout).
(111) 296291
(220) 2016 09 12
(210) 461363
(151) 2017 03 01
(441) 2016 11 07
(732) Bath & Body Works Brand Management Inc., Reynoldsburg, US.
(540) POCKETSHEA
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, produkty do pielęgnacji
ciała, a mianowicie, kremy do ciała, balsamy i płyny kosmetyczne
do ciała, kremy do rąk, balsamy i płyny kosmetyczne do rąk.
(111) 296292
(220) 2016 09 12
(210) 461364
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 07
(732) Bath & Body Works Brand Management Inc., Reynoldsburg, US.
(540) POCKETKISS
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, produkty do pielęgnacji
ciała, a mianowicie, kremy do ciała, balsamy i płyny kosmetyczne
do ciała, kremy do rąk, balsamy i płyny kosmetyczne do rąk.
(111) 296293
(220) 2016 09 13
(210) 461373
(151) 2017 03 17
(441) 2016 11 21
(732) KLIMEK MAŁGORZATA STUDIO GRAFIKI KOMPUTEROWEJ
ANOLIS, Miłkowice, PL.
(540) ZABAWKI Z HISTORIĄ
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.04
(510), (511) 28 zabawki.
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(111) 296294
(220) 2016 09 13
(210) 461375
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) NIKOŁAJUK DARIUSZ MDN PROJECT, WARSZAWA, PL.
(540) ROCKsklep.pl
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 16.01.16, 16.01.25
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie także internetowym z płytami winylowymi, CD, DVD, blu ray i innymi nośnikami
zapisu dźwiękowego, plikami muzycznymi, wydawnictwami muzycznymi, nutami, odzieżą, biżuterią, akcesoriami odzieżowymi, artykułami papierniczymi, książkami, zdjęciami, plakatami, obrazami,
pamiątkami po legendach muzyki, biletami na imprezy muzyczne,
profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, prowadzenie
informacji handlowej, prowadzenie akcji promocyjnej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 38 przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą terminali komputerowych,
udostępnianie Internetu dla forów dyskusyjnych, prowadzenie blogów tematycznych, 41 organizowanie i prowadzenie imprez artystycznych i koncertów, rezerwacja biletów na spektakle i koncerty,
organizowanie i prowadzenie warsztatów, sympozjów, kongresów,
konferencji, wystaw z dziedziny muzyki, organizowanie wypoczynku, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, opracowywanie
serwisów informacyjnych o imprezach muzycznych i koncertach.
(111) 296295
(220) 2016 09 12
(210) 461376
(151) 2017 03 10
(441) 2016 11 07
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Mieszko. The Taste Factory.
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.
(111) 296296
(220) 2016 09 12
(210) 461377
(151) 2017 03 10
(441) 2016 11 07
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Mieszko. Życie warto smakować.
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.
(111) 296297
(220) 2016 09 13
(210) 461378
(151) 2017 03 15
(441) 2016 11 07
(732) BRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mielec, PL.
(540) COLMAR
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, segmenty mebli ściennych, meble
kuchenne, fronty do szaf i szafek.
(111) 296298
(220) 2016 09 13
(210) 461379
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) TWOJE FINANSOWE CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białogard, PL.
(540) TFC
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 24.15.03, 01.15.23, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 35 usługi zgrupowania towarów w celu ich sprzedaży na rzecz osób trzecich za pośrednictwem Internetu, w zakresie
sprzętu i oprogramowania komputerowego, działalność agencji reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, analizy kosztów, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, badanie rynku, badania opinii publicznej, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, rachunkowość,
informacja o działalności gospodarczej, 36 agencje kredytowe, kredyty ratalne, inwestycje kapitałowe, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, informacja o ubezpieczeniach, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
doradztwo w sprawach ubezpieczeń emerytalnych, operacje w zakresie rozrachunkowości finansowej, doradztwo w sprawach finansowych, analizy finansowe, doradztwo finansowe, informacje finansowe, operacje finansowe, usługi finansowe, transakcje finansowe,
pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wycena
finansowa nieruchomości, 41 działalność wspomagająca edukację,
pozaszkolne formy edukacji, informacja o edukacji, 42 badania i analizy techniczne, opracowywanie projektów technicznych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów
komputerowych, instalowanie oprogramowania komputerowego,
analizy systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego.

(111) 296299
(220) 2016 09 13
(210) 461382
(151) 2017 03 10
(441) 2016 11 07
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) GRUNDO
(510), (511) 5 herbicydy.
(111) 296300
(220) 2016 09 13
(151) 2017 03 17
(441) 2016 11 21
(732) WSP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WSP
(540)

(210) 461383

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.15.09
(510), (511) 37 usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów
budowlanych, dostarczanie informacji z zakresu przemysłu budowlanego, dostarczanie informacji dotyczących usług naprawy oraz
montażu, nadzór budowlany, 40 usługi uzdatniania gleby, odpadów
lub wody-usługi remediacji środowiska, kontrola zanieczyszczeń
wody, oczyszczanie wody: usługi oczyszczania wody na miejscu,
usługi uzdatniania gleby, 42 rysunki techniczne budynków i konstrukcji oraz doradztwo w tym zakresie, usługi inżynieryjne, mianowicie usługi świadczone przez inżynierów, planowanie projektów
technicznych w zakresie budowy i prac inżynieryjnych, usługi inżynieryjne w zakresie technologii budowlanej i planowania projektów
technicznych, doradztwo w zakresie rysunków architektonicznych
i budowlanych, usługi dotyczące projektowania i planowania budowy oraz doradztwo w tym zakresie, projektowanie urbanistyczne, projektowanie budowlane, doradztwo w zakresie oszczędności
energii, audyt energetyczny, usługi inżynieryjne, badania w zakresie
ochrony środowiska naturalnego, opracowywanie projektów technicznych, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, certyfikowanie wydajności energetycznej budynków, pomiary środowiskowe.
(111) 296301
(151) 2017 06 12

(220) 2016 11 28
(441) 2017 02 27

(210) 464423
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(732) STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE ZAWISZA, Bydgoszcz, PL.
(540) Z
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, niebieski
(531) 24.01.05, 24.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi klubu sportowego polegające na prowadzeniu
sekcji piłki nożnej, usługi klubu sportowego polegające na prowadzeniu drużyny seniorów w rozgrywkach ligowych piłki nożnej.
(111) 296302
(220) 2016 11 28
(210) 464426
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE ZAWISZA, Bydgoszcz, PL.
(540) ZAWISZA
(510), (511) 41 usługi klubu sportowego polegające na prowadzeniu
sekcji piłki nożnej, usługi klubu sportowego polegające na prowadzeniu drużyny seniorów w rozgrywkach ligowych piłki nożnej.
(111) 296303
(220) 2016 09 12
(210) 461325
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) MENTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin, PL.
(540) myBoard BUSINESS
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 26.11.01
(510), (511) 9 tablice interaktywne, monitory dotykowe, monitory
interaktywne, przystawki interaktywne, wizualizery, podstawy pod
tablice, podstawy pod monitory, uchwyty do projektorów, aparaty
fotograficzne, apertometry stosowane w optyce, audiowizualne
urządzenia dydaktyczne, drukarki komputerowe, dyski do rejestracji
dźwięku, dyski kompaktowe (w tym CD, DVD i inne), dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, ekrany, ekrany fluoryzujące,
ekrany projekcyjne, elektroniczne pióra świetlne (ekranopisy), elektryczne urządzenia pomiarowe, epidiaskopy i rzutniki, fotokopiarki,
monitory, monitory z ekranem dotykowym, fotometry, głośniki, interfejsy komputerowe, kalkulatory, kątomierze, klawiatury komputerowe, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne,
komputery, komputery przenośne, tablety, lasery nie do celów medycznych, manometry, meble laboratoryjne, miarki, miary, mierniki,
mikrometry, mikroskopy, notesy elektroniczne, odtwarzacze płyt
DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych, oprogramowanie do gier
komputerowych, oprogramowanie komputerowe nagrane, optyczne nośniki danych, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB,
programy komputerowe, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe nagrane, elektroniczne tablice ogłoszeń,
16 drukowane materiały szkoleniowe i dydaktyczne na nośnikach
papierowych w tym podręczniki, skrypty, książki, zeszyty ćwiczeń,
notatniki, zeszyty, 42 analizy systemów komputerowych, digitalizacja dokumentów, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, hosting serwerów, pisanie programów komputerowych,
instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów, wypożyczanie komputerów, konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, monitoring systemów komputerowych przy użyciu
dostępu zdalnego, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacje
oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania
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komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami z dziedziny cyfryzacji, informatyki i komputeryzacji dla osób trzecich, wypożyczanie komputerów,
wypożyczanie serwerów, usługi hostingowe.

(111) 296304
(220) 2016 12 09
(210) 464980
(151) 2017 05 08
(441) 2017 01 16
(732) GRZEGORCZYK PIOTR EMIL BARIBAL, Lublin, PL.
(540) BARIBAL
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony
(531) 03.01.14, 03.01.16, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 13 paski naramienne do broni, pasy na amunicję, pasy
na amunicję do automatycznej broni palnej, walizki na karabiny,
18 aktówki, bagaż, chlebaki, etui na karty [portfele], etui na karty kredytowe (portfele), etui na klucze, kagańce, kosmetyczki bez wyposażenia, kufry bagażowe, myśliwskie worki [akcesoria do polowań],
nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, obroże dla zwierząt,
paski do ekwipunku wojskowego, plecaki, podróżne torby na ubranie, przywieszki do bagażu, skórzane pasy na ramię, sznurkowe siatki na zakupy, torby, torby alpinistyczne, torby gimnastyczne, torby
na narzędzia (puste), torby na zakupy, torby na zakupy na kółkach,
torby plażowe, torby szkolne [z paskiem na ramię], torby turystyczne,
torebki, wyroby rymarskie, 22 hamaki, kapok, liny, plandeki, pokrowce na pojazdy [plandeki], przykrycia maskujące, siatki maskujące,
torby do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów tekstylnych,
25 apaszki [chustki], bandany na szyję, berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, bokserki, chustki [apaszki], cylindry [kapelusze], czapki [nakrycia głowy], długie luźne stroje, fartuchy [odzież],
kamizelki, kamizelki dla rybaków, kaptury [odzież], kombinezony,
kombinezony [odzież], kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące
przed zimnem i wiatrem, legginsy, mundury, nakrycia głowy, nauszniki [odzież], ocieplacze, odzież, odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa,
odzież ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież], opaski na głowę, paski
[odzież], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], pikowane
kurtki [odzież], piżamy, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, poncza, rękawice narciarskie, rękawiczki, rękawiczki z jednym
palcem, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, stroje przeciwdeszczowe, swetry, szale, szaliki, 40 hafciarstwo, grawerowanie, krawiectwo, krojenie tkanin, przeróbki odzieży, rymarstwo, szycie odzieży
na miarę.
(111) 296305
(220) 2016 09 13
(210) 461387
(151) 2017 03 15
(441) 2016 11 07
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) MADRON
(510), (511) 5 fungicydy.
(111) 296306
(220) 2016 09 13
(210) 461389
(151) 2017 03 17
(441) 2016 11 21
(732) BOJKO DAMIAN SIROCCO, Boguszów-Gorce, PL.
(540) SIROCCO
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 26.01.02, 29.01.13, 27.05.01
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(510), (511) 12 samochodowe foteliki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa do pojazdów, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, foteliki
dla dzieci do pojazdów, samochodowe foteliki bezpieczeństwa dla
dzieci, przenośne foteliki dziecięce do samochodów, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], foteliki dla dzieci do użytku
w pojazdach, foteliki dla dzieci do użytku w samochodach, foteliki
bezpieczeństwa dla dzieci do samochodów osobowych, foteliki
bezpieczeństwa dla niemowląt i dzieci do pojazdów, foteliki bezpieczeństwa dla niemowląt do użytku w pojazdach, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do użycia w pojazdach, foteliki bezpieczeństwa
przystosowane do użytku przez dzieci w pojazdach, wózki dziecięce,
wózki spacerowe, składane wózki dziecięce, rowery, rowery dziecięce, uprzęże do wózków dziecięcych, budki do wózków dziecięcych,
osłony do wózków dziecięcych, przykrycia do wózków dziecięcych,
kosze do wózków dziecięcych, budki do wózków dziecięcych spacerowych, pokrowce do wózków dziecięcych spacerowych, pokrycia i budki do dziecięcych wózków spacerowych, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, do zapinania korpusów wózków dziecięcych,
pasy bezpieczeństwa do pojazdów, do użytku wraz z nosidełkami
dziecięcymi, szelki bezpieczeństwa do pojazdów, do przypinania
korpusów wózków dziecięcych, wózki spacerowe dla zwierząt domowych, wózki dziecięce wyposażone w nosidełka, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, do użytku wraz z nosidełkami dziecięcymi,
moskitiery do wózków spacerowych, wbudowane, 20 regulowane
foteliki nosidełka, torby-nosidełka niemowlęce, 28 rowery zabawkowe, rowery trójkołowe-zabawki, stacjonarne rowery treningowe,
rowery treningowe stacjonarne i rolki do nich, wózki spacerowe
do zabawy, 35 usługi sprzedaży, reklamy, promocji towarów, samochodowe foteliki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa do pojazdów,
foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, foteliki dla dzieci do pojazdów,
samochodowe foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, przenośne foteliki dziecięce do samochodów, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci
do pojazdów, foteliki dla dzieci do użytku w pojazdach, foteliki dla
dzieci do użytku w samochodach, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci
do samochodów osobowych, foteliki bezpieczeństwa dla niemowląt
i dzieci do pojazdów, foteliki bezpieczeństwa dla niemowląt do użytku w pojazdach, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do użycia w pojazdach, foteliki bezpieczeństwa przystosowane do użytku przez dzieci
w pojazdach, wózki dziecięce, wózki spacerowe, składane wózki
dziecięce, rowery, rowery dziecięce, uprzęże do wózków dziecięcych,
budki do wózków dziecięcych, osłony do wózków dziecięcych, przykrycia do wózków dziecięcych, kosze do wózków dziecięcych, budki
do wózków dziecięcych spacerowych, pokrowce do wózków dziecięcych spacerowych, pokrycia i budki do dziecięcych wózków spacerowych, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, do zapinania korpusów
wózków dziecięcych, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, do użytku
wraz z nosidełkami dziecięcymi, szelki bezpieczeństwa do pojazdów,
do przypinania korpusów wózków dziecięcych, wózki spacerowe dla
zwierząt domowych, wózki dziecięce wyposażone w nosidełka, pasy
bezpieczeństwa do pojazdów, do użytku wraz z nosidełkami dziecięcymi, moskitiery do wózków spacerowych, wbudowane, regulowane
foteliki nosidełka, torby-nosidełka niemowlęce, rowery zabawkowe,
rowery trójkołowe-zabawki, stacjonarne rowery treningowe, rowery
treningowe stacjonarne i rolki do nich, wózki spacerowe do zabawy.

(111) 296307
(220) 2016 09 13
(210) 461392
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) TESTA COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ZIMOWY NARODOWY
(510), (511) 16 programy imprez, bilety wstępu, 41 organizowanie
imprez muzycznych, zapewnianie imprez rekreacyjnych, przygotowywanie imprez sportowych, organizacja imprez rozrywkowych,
organizacja imprez sportowych, organizowanie imprez łyżwiarskich, nauka jazdy na łyżwach, organizowanie pokazów łyżwiarskich
na żywo dla publiczności, udostępnianie obiektów i sprzętu dojazdy
na łyżwach, imprezy kulturalne, organizowanie pokazów łyżwiarskich, usługi rekreacyjne związane z łyżwiarstwem, 43 bary, bary
przekąskowe.
(111) 296308
(220) 2016 09 13
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) Hyundai Motor Company, Seul, KR.
(540) GENESIS

(210) 461394
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(510), (511) 12 samochody, części i akcesoria do samochodów, opony do kół pojazdów, dętki do kół pojazdów, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, części hamulcowe do pojazdów, napędy i zespoły
zębate do pojazdów lądowych, łożyska do pojazdów lądowych, urządzenia sprzęgające do pojazdów lądowych, czopy osi pojazdów.

(111) 296309
(220) 2016 09 13
(210) 461398
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 07
(732) ZAKŁADY MIĘSNE PEKPOL OSTROŁĘKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Ostrołęka, PL.
(540) PEKPOL Ostrołęka KURPIOWSKIE SPECJAŁY
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnozielony, czerwony, zielony
(531) 25.01.05, 25.01.15, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, podroby mięsne i drobiowe,
wędliny, konserwy mięsne, drobiowe i z dziczyzny, ekstrakty mięsne
i drobiowe, konserwy mięsno-warzywne, wyroby garmażeryjne mięsne i drobiowe, tłuszcze i oleje jadalne, ryby, konserwy rybne, mleko
i wyroby mleczne, jaja, konserwy warzywne i owocowe, kukurydza
i soja konserwowana, przetwory z warzyw i owoców, warzywa i owoce suszone, mrożonki mięsne i warzywne.
(111) 296310
(220) 2016 09 13
(210) 461407
(151) 2017 03 10
(441) 2016 11 07
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) METODUS
(510), (511) 5 herbicydy.
(111) 296311
(220) 2016 09 13
(210) 461408
(151) 2017 03 10
(441) 2016 11 07
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) FARYS
(510), (511) 5 fungicydy.
(111) 296312
(220) 2016 09 13
(210) 461409
(151) 2017 03 10
(441) 2016 11 07
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) HOKER
(510), (511) 5 fungicydy.
(111) 296313
(220) 2016 09 13
(210) 461411
(151) 2017 03 14
(441) 2016 11 07
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) GALAXO
(510), (511) 5 herbicydy.
(111) 296314
(220) 2016 09 13
(210) 461416
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 07
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) oxygenetic
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści
kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów

3358

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 9/2017

medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, artykuły medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie.

(111) 296319
(220) 2016 09 14
(210) 461430
(151) 2017 03 10
(441) 2016 11 07
(732) APOTEX EUROPE B.V., Leiden, NL.
(540) ApoD3 żujki
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy diety,
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.

(111) 296315
(220) 2016 09 13
(210) 461420
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) COBRABID-BBC BIURO BADAŃ I CERTYFIKACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) cobrabid BBC
(540)

(111) 296320
(220) 2016 09 14
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) INTELISOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) YouLead
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.19, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 29.01.13
(510), (511) 16 artykuły papiernicze, tablice szkolne, przybory szkolne, przybory piśmienne, 20 meble, meble szkolne i przedszkolne,
meble biurowe, meble stosowane w pomieszczeniach użyteczności
publicznej, meble mieszkaniowe, meble ogrodowe, meble magazynowe i sklepowe, gabloty, wieszaki, 28 przyrządy na place zabaw, zestawy zabawowe, huśtawki, karuzele, zjeżdżalnie, piaskownice, ścieżki zdrowia, urządzenia do ćwiczeń siłowych na świeżym powietrzu,
bujaki, urządzenia sportowe do sal gimnastycznych, hal sportowych
i na boiska, sprzęt boiskowy, bramki do piłki nożnej i ręcznej, sprzęt
do koszykówki, siatkówki, tenisa, sprzęt gimnastyczny, drabinki gimnastyczne, kozły, skrzynie do skoków, drążki, równoważnie, ławki
gimnastyczne, odskocznie gimnastyczne, 42 certyfikacja wyrobów
na zgodność z normami, kontrola jakości wyrobów, ocena, opiniowanie i wydawanie ekspertyz dotyczących mebli, urządzeń rekreacyjno-sportowych i sprzętu sportowego na placach zabaw i w salach
gimnastycznych i sportowych oraz nawierzchni obiektów małej architektury.
(111) 296316
(220) 2016 09 13
(210) 461421
(151) 2017 03 10
(441) 2016 11 07
(732) SZCZODRA KAROLINA, Radom, PL.
(540) PDK PARTNER
(510), (511) 36 usługi kredytowe, pośrednictwo w usługach finansowych.
(111) 296317
(220) 2016 09 14
(210) 461426
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 07
(732) EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabki Duże, PL.
(540) PrestiGo
(540)

(210) 461437

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 marketing, badania marketingowe, dystrybucja materiałów reklamowych, systematyzacja komputerowych baz danych,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
zestawienia statystyczne, 38 przydzielanie dostępu do baz danych,
42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, elektroniczna konwersja danych lub programów, programowanie komputerowe, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie
oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania
komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej.
(111) 296321
(220) 2016 09 14
(210) 461441
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) BIO-PROFIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Laboratoria Polfa Łódź
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, preparaty do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,
mydła, perfumy, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji
włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 preparaty farmaceutyczne,
medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych,
żywność dietetyczna oraz substancje przystosowane do celów medycznych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające, preparaty
do niszczenia robactwa, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne,
medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu
i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania, bandaże
elastyczne, 30 słodycze, cukierki, ekstrakty roślinne do żywności,
dietetyczne środki spożywcze na bazie węglowodanów.
(111) 296322
(220) 2016 09 14
(151) 2017 03 17
(441) 2016 11 21
(732) Orion Corporation, Espoo, FI.
(540) AleLor
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne dla ludzi.

(210) 461462

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 31 pasze, pasze wzmacniające dla zwierząt, dodatki
do pasz nie dla celów leczniczych, odżywki paszowe w postaci dodatków mineralno-witaminowych nie do celów leczniczych, produkty do hodowli zwierząt zawarte w tej klasie.

(111) 296323
(220) 2016 09 14
(210) 461463
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) L. Molteni i C. dei F. Ili Alitti Societa di Esercizio S.p.a,
Scandicci, IT.
(540) Oxycodone Molteni
(510), (511) 5 leki do celów medycznych.

(111) 296318
(220) 2016 09 14
(210) 461429
(151) 2017 03 24
(441) 2016 12 05
(732) Apotex Europe B.V., Leiden, NL.
(540) ApoD3 krople
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy diety,
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.

(111) 296324
(220) 2016 09 15
(210) 461471
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Mieszko. Fabryka smaku.
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.
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(111) 296325
(220) 2016 09 15
(210) 461474
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) PABJAŃCZYK PIOTR LACERTA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE, Zgierz, PL.
(540) LACERTA
(510), (511) 25 ubrania, w tym sportowe, dziecięce, bielizna i nakrycia głowy, 28 gry, zabawki, artykuły gimnastyczne i sportowe.
(111) 296326
(220) 2016 09 15
(210) 461475
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) TROCZYŃSKI MARCIN RENE COFFEE PADS MAGMAR, Piła, PL.
(540) Soprano
(510), (511) 30 kawa, napoje na bazie kawy, substytuty kawy na bazie warzyw, napoje na bazie substytutów kawy, substytuty kawy
[na bazie zbóż lub cykorii], preparaty do sporządzania napojów
[na bazie kawy], herbaty, substytuty herbaty, herbata nienaturalna,
herbata mrożona, herbaty ziołowe [napary], napoje sporządzone
z herbaty, nielecznicze napoje na bazie herbaty, napoje na bazie
herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, 35 usługi sprzedaży
detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz
poprzez ofertę bezpośrednią towarów: kawa, herbata, ekspresy /
aparaty do kawy i akcesoria do nich, naboje / wkłady / pady / kapsułki kawowe, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi oraz
internetowymi, 43 usługi kawiarni, usługi restauracyjne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 296327
(220) 2016 09 15
(210) 461476
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) PABJAŃCZYK PIOTR LACERTA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE, Zgierz, PL.
(540) LACERTA
(510), (511) 12 podnośniki widłowe, wózki transportowe, 39 usługi
transportu ciężarowego, wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie
podnośników widłowych, serwis i naprawa podnośników widłowych.
(111) 296328
(220) 2016 09 15
(210) 461477
(151) 2017 03 24
(441) 2016 12 05
(732) APOTEX EUROPE B.V., Leiden, NL.
(540) Apo-Napro
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy diety,
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.
(111) 296329
(220) 2016 09 15
(210) 461484
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA URZĄ POCZTOWY
WARSZAWA 42, Warszawa, PL.
(540) Zakupy Bez Granic
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01, 10.03.11, 22.01.05, 01.05.15, 24.15.15
(510), (511) 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami
handlowymi lub przemysłowymi, opracowania i organizowania programów promocyjnych, badania opinii społecznej, badania rynku,
uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych baz danych, kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług, wyszukiwania informacji dla osób trzecich, reklamy za pośrednictwem
sieci komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu internetowego, reklamy
korespondencyjnej, rozpowszechniania materiałów reklamowych
(próbek, druków, prospektów, broszur), dystrybucji materiałów reklamowych, zbierania, adresowania i kopertowanie towarów, zwłaszcza
listów, pakunków i paczek (prace biurowe), gromadzenia dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom, powielania
dokumentów, 36 usługi bankowe, usługi pośrednictwa finansowego,
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usługi pośrednictwa finansowego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie elektronicznych transakcji telefonem komórkowym, urządzeniem mobilnym, usługi w zakresie: obsługa płatności handlu elektronicznego, w tym zakładanie
kont wykorzystywanych do zakupu towarów i usług przez Internet,
telefon i urządzenie mobilne, usługi płatności elektronicznej, w tym
elektroniczne wytwarzanie i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi płatności, obsługa mikropłatności, obsługa (płatności urządzeniami mobilnymi, obsługa płatności bezgotówkowej, obsługa
kart pre-paid, w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych
przez płatność pre-paid, obsługa kart, kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i usługi elektronicznych kart płatniczych,
usługi finansowe, w tym oferowanie kont on-line w systemie elektronicznym, bankowość elektroniczna, usługi bankowości on-line,
ściąganie należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków
finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną, usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków finansowych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji
poprzez otwartą platformę elektroniczną, informacja o ubezpieczeniach, usługi ubezpieczania, usługi ubezpieczenia przesyłek i towarów, 38 usługi w zakresie: udostępniania informacji z możliwością
elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi
umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet, usługi w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny
i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz
danych, usługi w zakresie udostępniania internetowych kont, usługi
w zakresie obustronnej transmisji danych, usługi portali internetowych polegające na dostarczaniu użytkownikom danych oraz informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem Internetu, usługi
przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
usługi przesyłanie telekopii, usługi telekomunikacyjne, informacja
o powyższych usługach, 39 usługi w zakresie: pakowania, dostarczania i przechowywania przesyłek, paczek i korespondencji, frankowania przesyłek pocztowych, transportu samochodowego, usługi
kurierskie, usługi logistyki transportu, usługi dostarczania towarów
zamówionych korespondencyjnie, informacja o składowaniu, informacja o transporcie.

(111) 296330
(220) 2016 09 15
(210) 461486
(151) 2017 03 06
(441) 2016 11 07
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SIERPCU,
Sierpc, PL.
(540) BEZ LAKTOZY LACTOSE FREE SIERPC OD 1927 ser PiKSERKi
w plastrach czyli sliced! BEZZZ CUKRU ANI PYŁKA CHEMII SMACZNY
Z NATURY ZZZ WAPNIEM Z DOZZZĄ WIT. A
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny, biały, czerwony, złoty, ciemnożółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.02, 26.01.02, 24.09.02, 02.01.30
(510), (511) 29 produkty mleczne.
(111) 296331
(151) 2017 02 27

(220) 2016 09 15
(441) 2016 11 07

(210) 461489

3360

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SIERPCU,
Sierpc, PL.
(540) BEZ LAKTOZY LACTOSE FREE SIERPC OD 1927 ser PiKSERKi
w plastrach czyli sliced! BEZCUKRON NIECHEMIK NATURALIEN
WAPNIOID WIT-A-MIN
(540)

Kolor znaku: żółty, biały, czarny, czerwony, ciemnożółty, złoty
(531) 29.01.15, 26.01.01, 26.01.02, 26.01.05, 24.09.02, 04.05.03,
27.05.01, 27.07.01, 01.15.15, 02.09.04, 02.09.07, 02.09.08
(510), (511) 29 sery, w tym: ser cheddar, ser pleśniowy, ser śmietankowy, ser miękki, ser twarogowy, ser twardy, starty ser, ser mieszany,
ser owczy, ser wędzony, sery topione, sery dojrzewające, przetworzone sery, substytuty serów, białe sery (twarogi), produkty mleczne,
mleko, zsiadłe mleko, śmietana, bita śmietana, kefir, jogurt, napoje
mleczne i na bazie mleka, koktajle mleczne, serwatka, masło, krem
na bazie masła, margaryna, jadalne mieszanki tłuszczowe, pasty zawierające tłuszcze do kanapek, produkty serowarskie, dania gotowe
sporządzone na bazie sera, mieszanki serowe.
(111) 296332
(220) 2016 09 15
(210) 461494
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SIERPCU,
Sierpc, PL.
(540) BEZ LAKTOZY LACTOSE FREE SIERPC OD 1927 ser PiKSERKi
w plastrach czyli sliced! BEZ CUKRZAK! NIE CHEMIŚ! TOP NATUREK!
WAPNIO LUDEK! WIT-A MINEK!
(540)
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w plastrach czyli sliced! SUPER BEZCUKIER! SUPER NIECHEMIK!
SUPER NATURAL! SUPER WAPNIOMAN! SUPER WIT-A-MIN!
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, żółty, złoty, ciemnożółty
(531) 02.05.23, 02.09.04, 02.09.08, 02.09.12, 25.01.19, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 29 produkty mleczne.
(111) 296334
(220) 2016 09 15
(210) 461505
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) PMPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra, PL.
(540) intelli SHAKER
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.11.01, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia dla przemysłu celulozowo-papierniczego.
(111) 296335
(220) 2016 09 15
(210) 461506
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) moc piany kraft sensitive
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, płyny do mycia naczyń.
(111) 296336
(220) 2016 09 15
(210) 461507
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) PMPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra, PL.
(540) intelli TRI-NIP
(540)

Kolor znaku: żółty, jasnożółty, ciemnożółty, biały, czarny,
czerwony, złoty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 24.09.05, 25.01.19, 04.03.19, 26.01.02
(510), (511) 29 produkty mleczne.
(111) 296333
(220) 2016 09 15
(210) 461496
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SIERPCU,
Sierpc, PL.
(540) BEZ LAKTOZY LACTOSE FREE SIERPC OD 1927 ser PiKSERKi

Kolor znaku: czarny, zielony, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia dla przemysłu celulozowo-papierniczego.
(111) 296337
(220) 2016 09 15
(210) 461508
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) moc piany kraft
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, płyny do mycia naczyń.
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(111) 296338
(220) 2016 09 15
(210) 461509
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) PMPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra, PL.
(540) intelli DCR
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia dla przemysłu celulozowo-papierniczego.
(111) 296339
(220) 2016 09 16
(210) 461589
(151) 2017 03 28
(441) 2016 12 05
(732) GARBULA ARTUR GIGA ARCHITEKCI, Mikołów, PL.
(540) GIGA ARCHITEKCI
(510), (511) 42 usługi i projektowanie architektoniczne, projektowanie urbanistyczne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury.
(111) 296340
(220) 2016 09 16
(210) 461597
(151) 2017 03 23
(441) 2016 11 07
(732) HERMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin, PL.
(540)
(540)

(531) 03.09.15
(510), (511) 9 programy komputerowe, programy komputerowe
do pobrania, aplikacje mobilne, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi,
35 rozpowszechnianie materiałów reklamowych dotyczących żywności, żywienia lub usług dietetyków, promocja sprzedaży usług
dietetyków, pośrednictwo w zakresie reklamy żywności lub usług
dietetyków, rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci komputerowej materiałów reklamowych o usługach dietetyków, rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci komputerowej wykazów nazwisk
i adresów dietetyków o rożnych specjalnościach lub kwalifikacjach,
rozpowszechnianie danych w zakresie działalności gospodarczej dietetyków, rozpowszechnianie informacji gospodarczych dotyczących
rodzaju i cen konsultacji dietetycznych i innych usług dietetyków,
prezentowanie w internecie usług dietetyków dla celów ich nabywania przez pacjentów, promocja sprzedaży usług dietetyków, pośrednictwo w zakresie umawiania wizyt u dietetyków przez internet lub
przez inne środki komunikacji elektronicznej, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych w dziedzinie żywienia, 38 udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego na temat
usług dietetyków, dostęp do treści stron internetowych lub portali
albo wortali dotyczących żywienia, udostępnianie dietetykom i osobom trzecim internetowego portalu, wortalu lub innego serwisu
internetowego do wymiany informacji o usługach dietetyków, udostępnianie dietetykom i osobom trzecim internetowego portalu,
wortalu lub innego serwisu internetowego do umawiania wizyt
u dietetyków lub do korzystania z konsultacji dietetycznych, komunikacja za pośrednictwem blogów online dotyczących żywności,
żywienia lub usług dietetyków, elektroniczna wymiana danych dotyczących żywności, żywienia lub usług dietetyków, 41 świadczenie
usług edukacyjnych związanych z dietą, usługi edukacyjne związane
z odżywianiem, nauczanie w zakresie sposobów odżywiania, szkolenia z zakresu odżywania, produkcja filmów lub programów telewizyjnych o charakterze kulinarnym i innych związanych żywnością lub
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żywieniem, produkcja pokazów kulinarnych i innych dotyczących
żywienia, organizowanie loterii, 44 usługi dietetyków, usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze związane z dietą, profesjonalne doradztwo związane z dietą, doradztwo w zakresie dietetyki
i odżywiania, poradnictwo dietetyczne, planowanie i nadzorowanie
diety, udzielanie informacji związanych z odżywianiem, udzielanie
informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, konsultacje
z dziedziny żywienia, profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia.

(111) 296341
(220) 2016 09 16
(210) 461598
(151) 2017 03 28
(441) 2016 11 07
(732) ZEG-ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna, PL.
(540) ZEG-ENERGETYKA
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 01.15.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, 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, aparatura rozdzielcza
i sterownicza energii elektrycznej, sprzęt elektryczny i elektroniczny,wyroby elektroinstalacyjne: automatyka budynkowa (przekaźniki
elektryczne), elektryczne dzwonki, przyciski dzwonkowe, transformatory dzwonkowe, zasilacze, osłony ścian (obudowy z tworzywa
sztucznego dla przekaźników elektrycznych), wyłączniki przelotowe,
przewody przyłączeniowe, programatory czasowe, moduły sterujące i sygnalizacyjne, przekaźniki elektromagnetyczne, rezystancyjne,
zalania, zasilacze stabilizowane, zasilacze impulsowe, sterowniki
dzwonków, sterowniki rolet, separatory wejść, sondy zasilania, sondy
temperatury, automaty schodowe, ściemniacze, przekaźniki bistralne, wyłączniki zmierzchowe, wskaźniki napięcia, wskaźniki zasilania,
ograniczniki mocy, przekaźniki napięciowe, przekaźniki priorytetowe, przekaźniki czasowe, urządzenia elektroniczne, aparatura modułowa, urządzenia zdalnego sterowania, dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki do drzwi elektryczne, alarmy dźwiękowe, domofony,
urządzenia alarmowe, elektryczne urządzenia do otwierania drzwi,
urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do transmisji dźwięku, nadajniki telekomunikacyjne, przyciski do dzwonków, instalacje
elektryczne do zdalnego sterowania, złącza do przewodów elektrycznych, złączki.
(111) 296342
(220) 2016 09 16
(210) 461599
(151) 2017 03 23
(441) 2016 11 07
(732) HERMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin, PL.
(540) KcalmaR
(540)

(531) 03.09.15, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, dodatki
dietetyczne, produkty dietetyczne dla osób chorych, odżywcze suplementy diety, żywność dla diet medycznych, lecznicze dodatki
do żywności, napoje z dodatkami dietetycznymi, napoje stosowane
w lecznictwie, napoje witaminizowane, dietetyczne napoje przysto-
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sowane do celów leczniczych, lecznicze napoje izotoniczne, batony
energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, żywność dla niemowląt, 9 programy komputerowe,
programy komputerowe do pobrania, aplikacje mobilne, aplikacje
do pobrania na smartfony, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, 30 kawa, herbata, wyroby piekarnicze, wyroby
cukiernicze, słodycze, czekolady, czekoladki, ciasta, ciastka, cukierki,
żelki, batony, wafle, wafelki, 32 napoje bezalkoholowe, 35 rozpowszechnianie materiałów reklamowych dotyczących żywności, żywienia lub usług dietetyków, promocja sprzedaży usług dietetyków,
pośrednictwo w zakresie reklamy żywności lub usług dietetyków,
rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci komputerowej materiałów reklamowych o usługach dietetyków, rozpowszechnianie
za pośrednictwem sieci komputerowej wykazów nazwisk i adresów
dietetyków o rożnych specjalnościach lub kwalifikacjach, rozpowszechnianie danych w zakresie działalności gospodarczej dietetyków, rozpowszechnianie informacji gospodarczych dotyczących
rodzaju i cen konsultacji dietetycznych i innych usług dietetyków,
prezentowanie w internecie usług dietetyków dla celów ich nabywania przez pacjentów, promocja sprzedaży usług dietetyków, pośrednictwo w zakresie umawiania wizyt u dietetyków przez internet lub
przez inne środki komunikacji elektronicznej, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych w dziedzinie żywienia, 38 udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego na temat
usług dietetyków, dostęp do treści stron internetowych lub portali
albo wortali dotyczących żywienia, udostępnianie dietetykom i osobom trzecim internetowego portalu, wortalu lub innego serwisu
internetowego do wymiany informacji o usługach dietetyków, udostępnianie dietetykom i osobom trzecim internetowego portalu,
wortalu lub innego serwisu internetowego do umawiania wizyt
u dietetyków lub do korzystania z konsultacji dietetycznych, komunikacja za pośrednictwem blogów online dotyczących żywności,
żywienia lub usług dietetyków, elektroniczna wymiana danych dotyczących żywności, żywienia lub usług dietetyków, 41 świadczenie
usług edukacyjnych związanych z dietą, usługi edukacyjne związane
z odżywianiem, nauczanie w zakresie sposobów odżywiania, szkolenia z zakresu odżywania, produkcja filmów lub programów telewizyjnych o charakterze kulinarnym i innych związanych żywnością lub
żywieniem, produkcja pokazów kulinarnych i innych dotyczących
żywienia, organizowanie loterii, 44 usługi dietetyków, usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze związane z dietą, profesjonalne doradztwo związane z dietą, doradztwo w zakresie dietetyki
i odżywiania, poradnictwo dietetyczne, planowanie i nadzorowanie
diety, udzielanie informacji związanych z odżywianiem, udzielanie
informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, konsultacje
z dziedziny żywienia, profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia.

(111) 296343
(220) 2016 09 16
(210) 461600
(151) 2017 03 28
(441) 2016 11 07
(732) ZEG-ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna, PL.
(540) E ZEG-ENERGETYKA
(540)

(531) 01.15.03, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, 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, aparatura rozdzielcza
i sterownicza energii elektrycznej, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
wyroby elektroinstalacyjne: automatyka budynkowa (przekaźniki
elektryczne), elektryczne dzwonki, przyciski dzwonkowe, transformatory dzwonkowe, zasilacze, osłony ścian (obudowy z tworzywa
sztucznego dla przekaźników elektrycznych), wyłączniki przelotowe,
przewody przyłączeniowe, programatory czasowe, moduły sterujące i sygnalizacyjne, przekaźniki elektromagnetyczne, rezystancyjne,
zalania, zasilacze stabilizowane, zasilacze impulsowe, sterowniki
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dzwonków, sterowniki rolet, separatory wejść, sondy zasilania, sondy
temperatury, automaty schodowe, ściemniacze, przekaźniki bistralne, wyłączniki zmierzchowe, wskaźniki napięcia, wskaźniki zasilania,
ograniczniki mocy, przekaźniki napięciowe, przekaźniki priorytetowe, przekaźniki czasowe, urządzenia elektroniczne, aparatura modułowa, urządzenia zdalnego sterowania, dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki do drzwi elektryczne, alarmy dźwiękowe, domofony,
urządzenia alarmowe, elektryczne urządzenia do otwierania drzwi,
urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do transmisji dźwięku, nadajniki telekomunikacyjne, przyciski do dzwonków, instalacje
elektryczne do zdalnego sterowania, złącza do przewodów elektrycznych, złączki.

(111) 296344
(220) 2016 09 16
(210) 461603
(151) 2017 03 28
(441) 2016 12 05
(732) ZEG-ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna, PL.
(540) ZEG-ENERGETYKA
(540)

Kolor znaku: niebieski, fioletowy, różowy, czerwony,
pomarańczowy, żółty, zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.15.03, 01.15.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, 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, aparatura rozdzielcza
i sterownicza energii elektrycznej, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
wyroby elektroinstalacyjne: automatyka budynkowa (przekaźniki
elektryczne), elektryczne dzwonki, przyciski dzwonkowe, transformatory dzwonkowe, zasilacze, osłony ścian (obudowy z tworzywa
sztucznego dla przekaźników elektrycznych), wyłączniki przelotowe,
przewody przyłączeniowe, programatory czasowe, moduły sterujące i sygnalizacyjne, przekaźniki elektromagnetyczne, rezystancyjne,
zalania, zasilacze stabilizowane, zasilacze impulsowe, sterowniki
dzwonków, sterowniki rolet, separatory wejść, sondy zasilania, sondy
temperatury, automaty schodowe, ściemniacze, przekaźniki bistralne, wyłączniki zmierzchowe, wskaźniki napięcia, wskaźniki zasilania,
ograniczniki mocy, przekaźniki napięciowe, przekaźniki priorytetowe, przekaźniki czasowe, urządzenia elektroniczne, aparatura modułowa, urządzenia zdalnego sterowania, dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki do drzwi elektryczne, alarmy dźwiękowe, domofony,
urządzenia alarmowe, elektryczne urządzenia do otwierania drzwi,
urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do transmisji dźwięku, nadajniki telekomunikacyjne, przyciski do dzwonków, instalacje
elektryczne do zdalnego sterowania, złącza do przewodów elektrycznych, złączki.
(111) 296345
(220) 2016 09 16
(210) 461613
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) Healthymouth, LLC, Malibu, US.
(540) OUR SCIENCE KEEPS BAD BACTERIA AT BAY WHILE INVITING
THE GOOD TO STAY
(510), (511) 31 woda do picia dla zwierząt, koncentrat w płynie
do sporządzania napojów dla zwierząt.
(111) 296346
(220) 2016 09 16
(210) 461620
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) BIOTERIN
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów,
5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do ce-
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lów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, wyroby medyczne do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe,
materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające.

(111) 296347
(220) 2016 09 16
(210) 461622
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Podróże z historią
(540)

Kolor znaku: brązowy, ciemnobrązowy, pomarańczowy, żółty
(531) 01.17.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia
do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne i komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia
z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi
interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury,
periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, materiały fotograficzne zawarte w tej klasie, materiały piśmienne, 35 usługi reklamowe, produkcja
reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych
i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów
reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu,
artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych
i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw,
w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/
lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, emisja telewizyjna, emisja treści wideo, emisja programów
telewizyjnych, emisja filmów za pośrednictwem Internetu, emisja
programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, emisja programów telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie (VOD),
usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych,
usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej
tablicy ogłoszeniowej, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi
sportowe i kulturalne, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek
i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych,
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estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów,
organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym,
usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi
wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo
komputerowe, projektowanie graficzne.

(111) 296348
(220) 2016 09 16
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) INFERMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) Healthform
(540)

(210) 461627

Kolor znaku: biały, turkusowy, grafitowy
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 interaktywne oprogramowanie komputerowe, komputerowe oprogramowanie układowe, komputerowe oprogramowanie
użytkowe, komputerowe oprogramowanie dla medycyny, programy
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], oprogramowanie
komputerowe do kompresji danych, oprogramowanie komputerowe
do przesyłania danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie komputerowe do zarządzania dokumentami, oprogramowanie komputerowe do celów
biznesowych, oprogramowanie komputerowe do bezprzewodowego
dostarczania treści, interaktywne oprogramowanie komputerowe
umożliwiające wymianę informacji, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające udostępnianie informacji za pomocą sieci łączności,
oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API), oprogramowanie komputerowe do wykorzystania
w systemach wspomagających podejmowania decyzji medycznych,
oprogramowanie do przeszukiwania i odnajdowania informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, oprogramowanie komputerowe
do użytku w podręcznych przenośnych elektronicznych urządzeniach
cyfrowych oraz innych użytkowych urządzeniach elektronicznych, API
w informatycznych rozwiązaniach medycznych, urządzenia sztucznej
inteligencji, sztuczna inteligencja w rozwiązaniach informatycznych
dla medycyny i usług medycznych, oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, oprogramowanie komputerowe zdolne do rozumienia
i analizy zapytań człowieka i formułowania na nie odpowiedzi, oprogramowanie komputerowe, które na podstawie danych jest zdolne
do wnioskowania w sposób naśladujący myślenie człowieka, oprogramowanie wspomagające podejmowanie decyzji w dziedzinie
medycyny w oparciu o „inteligentny system wspomagania decyzji”,
inteligentny system komputerowy wspomagania decyzji w dziedzinie
medycyny, 42 usługi diagnostyki komputerowej, przygotowywanie
programów komputerowych do przetwarzania danych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, projektowanie, instalacja,
aktualizacja i wypożyczanie oprogramowania komputerowego dla
medycyny, projektowanie, instalacja, aktualizacja i wypożyczanie-API-w informatycznych rozwiązaniach medycznych, projektowanie
oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym, projektowanie
i opracowywanie aparatury diagnostycznej, projektowanie urządzeń
i sprzętu diagnostycznego, projektowanie i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycznej, projektowanie, instalacja, aktualizacja
i wdrażanie oprogramowania komputerowego zdolnego do rozumienia i analizy zapytań człowieka i formułowania na nie odpowiedzi,
44 przeprowadzanie diagnozy chorób, usługi medyczne do celów
diagnostyki chorób ciała człowieka, analiza zachowania do celów
medycznych, badania medyczne, badania w zakresie diagnozy stanu
zdrowia, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, informacja medyczna, konsultacje medyczne, organizowanie leczenia medycznego, poradnictwo medyczne, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia,
profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, udostępnianie
informacji medycznej, udzielanie informacji dotyczących medycyny,
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udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, usługi
analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych, usługi w zakresie leczenia
medycznego, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze
w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze związane z usługami
medycznymi, usługi informacji medycznej, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi informacyjne
w zakresie opieki zdrowotnej, usługi poradnictwa medycznego, usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi telemedyczne,
usługi w zakresie analiz medycznych, usługi w zakresie wyszukiwania
informacji medycznych, wydawania raportów medycznych, udzielanie
informacji zdrowotnej, usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem dotyczącym nowotworów.

(111) 296349
(220) 2016 09 16
(151) 2017 03 06
(441) 2016 11 07
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, PL.
(540) Xtra Caps
(540)

(210) 461629

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy
diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające
drożdże, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy
diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające lecytynę,
mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty
dietetyczne, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety
do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego,
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, lecznicze napoje izotoniczne, lecznicze napoje mineralne, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy
dietetyczne i odżywcze, dodatki dietetyczne w formie napojów, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach
dietetycznych, tabletki witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, tabletki
wspomagające odchudzanie, preparaty medyczne do odchudzania,
preparaty pobudzające apetyt, batony energetyzujące stanowiące
zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, dodatki odżywcze, 30 preparaty węglowodanowe do żywności, 35 usługi sprzedaży
hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi reklamowe
mające na celu promowanie handlu elektronicznego, usługi handlu
elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych
i sprzedaży.
(111) 296350
(220) 2016 09 16
(210) 461630
(151) 2017 03 06
(441) 2016 11 07
(732) INFERMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) DxMate
(510), (511) 9 interaktywne oprogramowanie komputerowe, komputerowe oprogramowanie układowe, komputerowe oprogramowanie
użytkowe, komputerowe oprogramowanie dla medycyny, programy
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], oprogramowanie
komputerowe do kompresji danych, oprogramowanie komputerowe
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do przesyłania danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie komputerowe do zarządzania dokumentami, oprogramowanie komputerowe do celów
biznesowych, oprogramowanie komputerowe do bezprzewodowego
dostarczania treści, interaktywne oprogramowanie komputerowe
umożliwiające wymianę informacji, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające udostępnianie informacji za pomocą sieci łączności,
oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API), oprogramowanie komputerowe do wykorzystania
w systemach wspomagających podejmowania decyzji medycznych,
oprogramowanie do przeszukiwania i odnajdowania informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, oprogramowanie komputerowe
do użytku w podręcznych przenośnych elektronicznych urządzeniach
cyfrowych oraz innych użytkowych urządzeniach elektronicznych, API
w informatycznych rozwiązaniach medycznych, urządzenia sztucznej
inteligencji, sztuczna inteligencja w rozwiązaniach informatycznych
dla medycyny i usług medycznych, oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, oprogramowanie komputerowe zdolne do rozumienia
i analizy zapytań człowieka i formułowania na nie odpowiedzi, oprogramowanie komputerowe, które na podstawie danych jest zdolne
do wnioskowania w sposób naśladujący myślenie człowieka, oprogramowanie wspomagające podejmowanie decyzji w dziedzinie
medycyny w oparciu o „inteligentny system wspomagania decyzji”,
inteligentny system komputerowy wspomagania decyzji w dziedzinie
medycyny, 42 usługi diagnostyki komputerowej, przygotowywanie
programów komputerowych do przetwarzania danych, oprogramowanie komputerowe (wypożyczanie), oprogramowanie komputerowe
dla medycyny (projektowanie, instalacja, aktualizacja i wypożyczanie),
API w informatycznych rozwiązaniach medycznych (projektowanie,
instalacja, aktualizacja i wypożyczanie), oprogramowanie komputerowe (projektowanie), oprogramowanie komputerowe (instalacja), oprogramowanie komputerowe (aktualizacja), diagnozowanie błędów
w oprogramowaniu komputerowym, projektowanie i opracowywanie
aparatury diagnostycznej, projektowanie urządzeń i sprzętu diagnostycznego, projektowanie i opracowywanie medycznej aparatury
diagnostycznej, projektowanie, instalacja, aktualizacja i wdrażanie
oprogramowania komputerowego zdolnego do rozumienia i analizy
zapytań człowieka i formułowania na nie odpowiedzi, 44 przeprowadzanie diagnozy chorób, usługi medyczne do celów diagnostyki
chorób ciała człowieka, analiza zachowania do celów medycznych,
badania medyczne, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, informacja medyczna, konsultacje medyczne, organizowanie leczenia medycznego, poradnictwo
medyczne, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, udostępnianie informacji
medycznej, udzielanie informacji dotyczących medycyny, udzielanie
informacji związanych z usługami medycznymi, usługi analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze i informacyjne dotyczące
produktów medycznych, usługi w zakresie leczenia medycznego,
usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze w zakresie opieki
zdrowotnej, usługi doradcze związane z usługami medycznymi, usługi informacji medycznej, usługi informacji medycznej świadczone
za pośrednictwem Internetu, usługi informacyjne w zakresie opieki
zdrowotnej, usługi poradnictwa medycznego, usługi informacyjne
w zakresie opieki medycznej, usługi telemedyczne, usługi w zakresie
analiz medycznych, usługi w zakresie wyszukiwania informacji medycznych, wydawania raportów medycznych, udzielanie informacji
zdrowotnej, usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem
i prognozowaniem dotyczącym nowotworów.

(111) 296351
(220) 2016 09 16
(151) 2017 02 23
(441) 2016 11 07
(732) INFERMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) Symptomate
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary, biały
(531) 02.09.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13

(210) 461633
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(510), (511) 9 interaktywne oprogramowanie komputerowe, komputerowe oprogramowanie układowe, komputerowe oprogramowanie użytkowe, komputerowe oprogramowanie dla medycyny,
programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], oprogramowanie komputerowe do kompresji danych, oprogramowanie
komputerowe do przesyłania danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie komputerowe do zarządzania dokumentami, oprogramowanie komputerowe
do celów biznesowych, oprogramowanie komputerowe do bezprzewodowego dostarczania treści, interaktywne oprogramowanie
komputerowe umożliwiające wymianę informacji, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające udostępnianie informacji za pomocą
sieci łączności, oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API), oprogramowanie komputerowe
do wykorzystania w systemach wspomagających podejmowania
decyzji medycznych, oprogramowanie do przeszukiwania i odnajdowania informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, oprogramowanie komputerowe do użytku w podręcznych przenośnych
elektronicznych urządzeniach cyfrowych oraz innych użytkowych
urządzeniach elektronicznych, API w informatycznych rozwiązaniach medycznych, urządzenia sztucznej inteligencji, oprogramowanie oparte o technologię sztucznej inteligencji w rozwiązaniach
informatycznych dla medycyny i usług medycznych, oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, oprogramowanie komputerowe zdolne
do rozumienia i analizy zapytań człowieka i formułowania na nie odpowiedzi, oprogramowanie komputerowe, które na podstawie danych jest zdolne do wnioskowania w sposób naśladujący myślenie
człowieka, oprogramowanie wspomagające podejmowanie decyzji
w dziedzinie medycyny w oparciu o „inteligentny system wspomagania decyzji”, inteligentny system komputerowy wspomagania decyzji w dziedzinie medycyny, 42 usługi diagnostyki komputerowej,
przygotowywanie programów komputerowych do przetwarzania
danych, oprogramowanie komputerowe (wypożyczanie), oprogramowanie komputerowe dla medycyny (projektowanie, instalacja,
aktualizacja i wypożyczanie), API w informatycznych rozwiązaniach
medycznych (projektowanie, instalacja, aktualizacja i wypożyczanie), oprogramowanie komputerowe (projektowanie), oprogramowanie komputerowe (instalacja), oprogramowanie komputerowe
(aktualizacja), diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym, projektowanie i opracowywanie aparatury diagnostycznej,
projektowanie urządzeń i sprzętu diagnostycznego, projektowanie
i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycznej, projektowanie, instalacja, aktualizacja i wdrażanie oprogramowania komputerowego zdolnego do rozumienia i analizy zapytań człowieka i formułowania na nie odpowiedzi, 44 przeprowadzanie diagnozy chorób,
usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, analiza zachowania do celów medycznych, badania medyczne, badania
w zakresie diagnozy stanu zdrowia, doradztwo dotyczące ochrony
zdrowia, informacja medyczna, konsultacje medyczne, organizowanie leczenia medycznego, poradnictwo medyczne, profesjonalne
doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie
ochrony zdrowia, przygotowywanie raportów dotyczących kwestii
medycznych, udostępnianie informacji medycznej, udzielanie informacji dotyczących medycyny, udzielanie informacji związanych
z usługami medycznymi, usługi analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie
zdrowia, usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi doradcze
w zakresie zdrowia, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej,
usługi doradcze związane z usługami medycznymi, usługi informacji
medycznej, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej,
usługi poradnictwa medycznego, usługi informacyjne w zakresie
opieki medycznej, usługi telemedyczne, usługi w zakresie analiz medycznych, usługi w zakresie wyszukiwania informacji medycznych,
wydawania raportów medycznych, udzielanie informacji zdrowotnej, usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem dotyczącym nowotworów.

(111) 296352
(220) 2016 09 16
(151) 2017 02 23
(441) 2016 11 07
(732) INFERMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) + Infermedica

(210) 461635
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(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 24.13.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 interaktywne oprogramowanie komputerowe, komputerowe oprogramowanie układowe, komputerowe oprogramowanie
użytkowe, komputerowe oprogramowanie dla medycyny, programy
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], oprogramowanie
komputerowe do kompresji danych, oprogramowanie komputerowe
do przesyłania danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie komputerowe do zarządzania dokumentami, oprogramowanie komputerowe do celów
biznesowych, oprogramowanie komputerowe do bezprzewodowego dostarczania treści, interaktywne oprogramowanie komputerowe
umożliwiające wymianę informacji, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające udostępnianie informacji za pomocą sieci łączności,
oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API), oprogramowanie komputerowe do wykorzystania w systemach wspomagających podejmowania decyzji
medycznych, oprogramowanie do przeszukiwania i odnajdowania
informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, oprogramowanie
komputerowe do użytku w podręcznych przenośnych elektronicznych urządzeniach cyfrowych oraz innych użytkowych urządzeniach
elektronicznych, API w informatycznych rozwiązaniach medycznych,
urządzenia sztucznej inteligencji, oprogramowanie oparte o technologię sztucznej inteligencji w rozwiązaniach informatycznych dla
medycyny i usług medycznych, oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, oprogramowanie komputerowe zdolne do rozumienia i analizy
zapytań człowieka i formułowania na nie odpowiedzi, oprogramowanie komputerowe, które na podstawie danych jest zdolne do wnioskowania w sposób naśladujący myślenie człowieka, oprogramowanie wspomagające podejmowanie decyzji w dziedzinie medycyny
w oparciu o „inteligentny system wspomagania decyzji”, inteligentny
system komputerowy wspomagania decyzji w dziedzinie medycyny,
42 usługi diagnostyki komputerowej, przygotowywanie programów
komputerowych do przetwarzania danych, oprogramowanie komputerowe (wypożyczanie), oprogramowanie komputerowe dla medycyny (projektowanie, instalacja, aktualizacja i wypożyczanie), API
w informatycznych rozwiązaniach medycznych (projektowanie, instalacja, aktualizacja i wypożyczanie), oprogramowanie komputerowe
(projektowanie), oprogramowanie komputerowe (instalacja), oprogramowanie komputerowe (aktualizacja), diagnozowanie błędów
w oprogramowaniu komputerowym, projektowanie i opracowywanie aparatury diagnostycznej, projektowanie urządzeń i sprzętu diagnostycznego, projektowanie i opracowywanie medycznej aparatury
diagnostycznej, projektowanie, instalacja, aktualizacja i wdrażanie
oprogramowania komputerowego zdolnego do rozumienia i analizy
zapytań człowieka i formułowania na nie odpowiedzi, 44 przeprowadzanie diagnozy chorób, usługi medyczne do celów diagnostyki
chorób ciała człowieka, analiza zachowania do celów medycznych,
badania medyczne, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, informacja medyczna, konsultacje medyczne, organizowanie leczenia medycznego, poradnictwo
medyczne, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, udostępnianie informacji
medycznej, udzielanie informacji dotyczących medycyny, udzielanie
informacji związanych z usługami medycznymi, usługi analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze i informacyjne dotyczące
produktów medycznych, usługi w zakresie leczenia medycznego,
usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze w zakresie opieki
zdrowotnej, usługi doradcze związane z usługami medycznymi, usługi informacji medycznej, usługi informacji medycznej świadczone
za pośrednictwem Internetu, usługi informacyjne w zakresie opieki
zdrowotnej, usługi poradnictwa medycznego, usługi informacyjne
w zakresie opieki medycznej, usługi telemedyczne, usługi w zakresie
analiz medycznych, usługi w zakresie wyszukiwania informacji medycznych, wydawania raportów medycznych, udzielanie informacji
zdrowotnej, usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem
i prognozowaniem dotyczącym nowotworów.
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(111) 296353
(220) 2016 09 16
(210) 461634
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf, DE.
(540) PEARL
(510), (511) 1 produkty chemiczne pochłaniające wilgoć, zawarte
w tej klasie, środki osuszające powietrze.
(111) 296354
(220) 2016 09 16
(210) 461636
(151) 2017 02 23
(441) 2016 11 07
(732) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin, PL.
(540) eqeog keyboard
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, pomiarowe, urządzenia do nauczania, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne,
urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia zabezpieczające,
ochronne i sygnalizacyjne, urządzenia do ratowania życia, 10 aparatura, instrumenty i artykuły medyczne, aparatura i instrumenty weterynaryjne, urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, urządzenia
do obrazowania medycznego, 41 nauczanie, szkolenia, kształcenie,
42 usługi naukowe i technologiczne, usługi badawcze w dziedzinie medycyny, badania i analizy naukowe i przemysłowe, badania
naukowe do celów medycznych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, projektowanie i ulepszanie
sprzętu i oprogramowania komputerowego, 44 usługi medyczne,
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi pielęgnacji zwierząt, usługi weterynaryjne, usługi związane z rolnictwem,
ogrodnictwem i leśnictwem.
(111) 296355
(220) 2016 09 17
(210) 461639
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 07
(732) ZDROJOWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 9 SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, PL.
(540) Baltic Park FORT
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.22
(510), (511) 43 hotele, pensjonaty, usługi hotelarskie, usługi pensjonatowe.
(111) 296356
(220) 2016 09 19
(210) 461642
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) EUROJOB24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) EuroJob24
(510), (511) 35 biura agencji pośrednictwa pracy, 41 szkolenia personelu, 45 usługi prawne.
(111) 296357
(220) 2016 09 19
(210) 461644
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) DOMEK PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOUSŁUGOWO-HANDLOWE GORVITA, Szczawa, PL.
(540) ZDROWA STOPA GORVITA
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki upiększające, preparaty w aerozolu do higieny ciała, olejki eteryczne, maści do celów kosmetycznych, maści, kremy i żele pielęgnujące, 5 suplementy diety do celów spożywczych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych,
dietetyczna żywność do celów leczniczych lub weterynaryjnych,
substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, zioła lecznicze, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, wyroby medyczne
do stosowania w związku ze schorzeniami dermatologicznymi, wyroby medyczne.
(111) 296358
(220) 2016 09 19
(210) 461648
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) HERMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin, PL.
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(540) KCALMAR
(510), (511) 9 programy komputerowe, programy komputerowe
do pobrania, aplikacje mobilne, aplikacje do pobrania na smartfony,
aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, 35 rozpowszechnianie materiałów reklamowych dotyczących żywności, żywienia lub usług dietetyków, promocja sprzedaży usług dietetyków,
pośrednictwo w zakresie reklamy żywności lub usług dietetyków, rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci komputerowej materiałów
reklamowych o usługach dietetyków, rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci komputerowej wykazów nazwisk i adresów dietetyków
o różnych specjalnościach lub kwalifikacjach, rozpowszechnianie danych w zakresie działalności gospodarczej dietetyków, rozpowszechnianie informacji gospodarczych dotyczących rodzaju i cen konsultacji
dietetycznych i innych usług dietetyków, prezentowanie w internecie
usług dietetyków dla celów ich nabywania przez pacjentów, promocja sprzedaży usług dietetyków, pośrednictwo w zakresie umawiania
wizyt u dietetyków przez Internet lub przez inne środki komunikacji
elektronicznej, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych w dziedzinie żywienia, 38 udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego na temat usług dietetyków, dostęp do treści
stron internetowych lub portali albo wortali dotyczących żywienia,
udostępnianie dietetykom i osobom trzecim internetowego portalu,
wortalu lub innego serwisu internetowego do wymiany informacji
o usługach dietetyków, udostępnianie dietetykom i osobom trzecim
internetowego portalu, wortalu lub innego serwisu internetowego
do umawiania wizyt u dietetyków lub do korzystania z konsultacji
dietetycznych, komunikacja za pośrednictwem blogów online dotyczących żywności, żywienia lub usług dietetyków, elektroniczna
wymiana danych dotyczących żywności, żywienia lub usług dietetyków, 41 świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą, usługi
edukacyjne związane z odżywianiem, nauczanie w zakresie sposobów
odżywiania, szkolenia z zakresu odżywania, produkcja filmów lub programów telewizyjnych o charakterze kulinarnym i innych związanych
żywnością lub żywieniem, produkcja pokazów kulinarnych i innych
dotyczących żywienia, organizowanie loterii, 44 usługi dietetyków,
usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze związane z dietą, profesjonalne doradztwo związane z dietą, doradztwo w zakresie
dietetyki i odżywiania, poradnictwo dietetyczne, planowanie i nadzorowanie diety, udzielanie informacji związanych z odżywianiem,
udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania,
konsultacje z dziedziny żywienia, profesjonalne doradztwo w zakresie
żywienia.
(111) 296359
(220) 2016 09 18
(210) 461647
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) ZDROJOWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 4 SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, PL.
(540) BOULEVARD RESIDENCE
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 hotele, pensjonaty, usługi hotelarskie, usługi pensjonatowe.
(111) 296360
(220) 2016 09 19
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) R & B Mědílek s.r.o., Žacléř, CZ.
(540) ZDROWY BIDON
(540)

(210) 461649

(531) 02.09.01, 19.07.23, 19.07.25, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01
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(510), (511) 10 butelki do karmienia dzieci, pojemniki na butelki
do karmienia, baseny sanitarne, zamknięcia do butelek do karmienia,
20 kapsle do butelek niemetalowe, zamknięcia do butelek niemetalowe, niemetalowe zakrętki i zamknięcia do butelek i pojemników,
21 butelki, butelki z tworzyw sztucznych, bidony sprzedawane puste, butelki na wodę, puste butelki na wodę z tworzyw sztucznych,
przybory kuchenne.

(111) 296361
(220) 2016 09 19
(210) 461651
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 07
(732) BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Kamionka, PL.
(540) Gniewosz
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, drinki na bazie piwa.
(111) 296362
(220) 2016 09 19
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) GLOBAL-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock, PL.
(540) GLOBAL-TRANS SP. Z O.O.
(540)

(210) 461652

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 01.05.01, 27.05.01, 29.01.12, 26.01.02, 26.01.03
(510), (511) 12 ciężarówki transportowe, pojazdy i środki transportu,
lądowe pojazdy i środki transportu, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa
(w tym za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz osób trzecich,
prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa, reklama na stronach internetowych oraz
organizowanie i współudział w targach, wystawach i pokazach związanych z promocją następujących towarów: ciężarówki transportowe,
pojazdy i środki transportu, lądowe pojazdy i środki transportu, marketing, reklama, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna,
reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych powyższych towarów oraz świadczonych usług, udzielanie porad konsumentom, promocje, wyprzedaże, 37 konserwacja i naprawa pojazdów,
konserwacja i naprawa pojazdów silnikowych do transportu pasażerów, konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, naprawa i konserwacja pojazdów lądowych, naprawa i konserwacja silników pojazdów
mechanicznych, naprawa kontenerów transportowych, naprawa osi
do pojazdów, naprawa powypadkowa pojazdów, naprawa układów
zawieszenia do pojazdów, usługi informacyjne i doradcze związane
z naprawą pojazdów, 39 dostarczanie informacji dotyczących transportu, logistyka transportu, magazynowanie, magazynowanie części
pojazdów, magazynowanie i składowanie, magazynowanie ładunków, magazynowanie ładunku przed transportem, magazynowanie
paczek, magazynowanie płynów, magazynowanie towarów, magazynowanie towarów handlowych, magazynowanie towarów w dużych
ilościach, organizowanie transportu, organizowanie transportu drogą
lądową, morską i powietrzną, organizowanie transportu i podróży,
organizowanie transportu ładunków, organizowanie transportu towarów, pakowanie artykułów do transportu, pakowanie towarów
podczas transportu, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu,
rezerwacja transportu, spedycja, spedycja towarów, spedycja ładunków, spedycja towarów drogą lądową, skomputeryzowane planowanie związane z transportem, skomputeryzowane usługi informacyjne
w zakresie transportu, statkami (transport-), strzeżony transport ciężarówkami, transport, transport autobusowy, transport drogą kurierską,
transport drogowy, transport drogowy ładunków, transport drogowy
pasażerów, transport i składowanie, transport kontenerowcami, transport lądowy, transport ładunków, transport materiałów budowlanych,
transport paczek, transport pasażerski, transport pojazdów, transport
pojazdów mechanicznych, transport promowy, transport przeprowadzkowy za pomocą furgonetek, transport ropy, transport rurociągami, transport rzeczny, transport samochodowy, transport strzeżony,
transport towarów, transport żywności, udzielanie informacji dotyczących transportu ładunku, usługi agencji transportowej w zakresie
organizowania transportu towarów, usługi doradcze związane z transportem, usługi informacyjne związane ze strzeżonym transportem,
usługi pośrednictwa transportowego, usługi transportowe, usługi

3367

transportu drogowego, usługi w zakresie organizowania transportu,
usługi w zakresie transportu towarów, usługi związane z magazynowaniem towarów, wypożyczanie środków transportu.

(111) 296363
(220) 2016 09 19
(151) 2017 03 24
(441) 2016 12 05
(732) DELKO SPÓŁKA AKCYJNA, Śrem, PL.
(540) GRANIT
(540)

(210) 461656

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy, czerwony
(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki
do czyszczenia nagrobków, środki do czyszczenia i konserwacji kamienia, środki do czyszczenia płytek ceramicznych i klinkieru, środki
do czyszczenia płyt chodnikowych, 4 świece i knoty do oświetlenia,
znicze, wkłady do zniczy parafinowe i olejowe.
(111) 296364
(220) 2016 09 19
(210) 461657
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) DERĘGOWSKA-NOSOWICZ PATRICIA JADWIGA
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA ORTODONTYCZNA, Poznań, PL.
(540) ortodontica
SPECJALISTYCZNA
PORADNIA
ORTODONTYCZNA
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 44 leczenie ortodontyczne.
(111) 296365
(220) 2016 09 19
(151) 2017 03 01
(441) 2016 11 07
(732) BIO NAURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) Bio Sana
(540)

(210) 461658

Kolor znaku: czarny, biały
(531) 01.03.01, 26.04.02, 26.04.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki, oleje jadalne, tłuszcze jadalne, jaja, mleko, produkty mleczne, napoje
mleczne, desery mleczne, produkty serowarskie, owoce konserwowane, owoce mrożone, owoce suszone, owoce przetworzone, orzechy przetworzone, nasiona przetworzone, nasiona jadalne, warzywa konserwowane, warzywa mrożone, warzywa suszone, warzywa
przetworzone, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie orzechów, chipsy, desery owocowe, 30 kawa, herbata,
kakao, czekolada, napoje na bazie kawy, napoje na bazie herbaty,
napoje na bazie kakao, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze
i nadzienia, produkty pszczele, miód, syropy i melasa, sól, przyprawy
i dodatki smakowe, zioła do celów spożywczych, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, chleb, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka,
cukierki, batony i guma do żucia, batony zbożowe i energetyczne,
ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty
do pieczenia i drożdże, ryż, mąka, makarony, zboża, zboża przetworzone, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, przekąski na bazie zbóż,
chipsy [produkty zbożowe], 31 płody rolne i z akwakultury, produkty
ogrodnicze i leśne, produkty rolne (nieprzetworzone), świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, nasiona jadalne [nieprzetworzone], słód
i zboża nieprzetworzone, grzyby, karmy i pasze dla zwierząt.

3368
(111) 296366
(220) 2016 09 19
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) KACZYŃSKI LESZEK KABA, Nasielsk, PL.
(540) KaBa BRUKARSTWO
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 461660

Kolor znaku: czerwony, zielony, biały, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 29.01.14
(510), (511) 19 materiały i elementy budowlane niemetalowe: kamień budowlany, kostka brukowa, płyty chodnikowe, krawężniki,
obrzeża, bloczki, pustaki, płyty ażurowe, korytka ściekowe, gazony,
drewno budowlane, cegły, płyty i słupy betonowe, dachówki i pokrycia dachowe niemetalowe, stropy niemetalowe, materiały ceramiczne i izolacyjne, wapno, asfalt, smoła, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym za pośrednictwem Internetu obejmująca towary z zakresu
materiałów i elementów budowlanych, 37 usługi związane z przygotowaniem terenu pod budowę, wznoszenie kompletnych obiektów
budowlanych i ich części, usługi wykończeniowe, usługi związane
z remontem, naprawą i konserwacją budynków i mieszkań, wynajmowanie sprzętu budowlanego, usługi budowlano-montażowe,
wykonywanie instalacji wodociągowych, gazowych, elektrycznych,
kanalizacyjnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, układanie płytek, wykonywanie posadzek, prace murarskie, tynkarskie, malarskie
i dekarskie, układanie kostki brukowej.
(111) 296367
(220) 2016 09 19
(210) 461662
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) UNI-LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) SUPER COOL
(540)

Kolor znaku: biały, jasnoniebieski, niebieski
(531) 01.15.17, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 instalacje i urządzenia do suszenia, chłodzenia, ogrzewania, klimatyzacji, oczyszczania powietrza.
(111) 296368
(220) 2016 09 19
(210) 461668
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) PIASECKI BOGDAN MAZURSKIE MIODY, Tomaszkowo, PL.
(540) miód pitny dwójniak Kormoran
(540)
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(111) 296369
(220) 2016 09 19
(210) 461676
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) ZYX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 296370
(220) 2016 09 19
(210) 461677
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) MENOVITAL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 296371
(220) 2016 09 19
(210) 461680
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) MAGNEFORT
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 296372
(220) 2016 09 19
(210) 461681
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) BIOKLARID
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 296373
(220) 2016 09 19
(210) 461684
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) CYNAFAR
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 296374
(220) 2016 09 19
(210) 461686
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) SYLIFAR
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 296375
(220) 2016 09 19
(210) 461688
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) CHARUBIN RADOSŁAW, Grabówka, PL.
(540) ’’u Lodziarzy’’ WYTWÓRNIA LODÓW PRAWDZIWYCH
(540)

Kolor znaku: jasnoszary, brązowy, jasnobrązowy, zielony
(531) 19.07.25, 26.05.04, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 miód pitny.

Kolor znaku: beżowy, ciemnobrązowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.08, 24.17.25
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(510), (511) 30 lody, wyroby lodowe, wyroby cukiernicze, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku (środki wiążące do lodów), lody
sorbetowe, jogurty mrożone, lody z dodatkami: bitej śmietany, owoców świeżych i ich przetworów, orzechów, pieczywa cukierniczego,
galaretek, sosów deserowych, alkoholu, jadalne ozdoby do ciast i lodów, lody, w tym sorbetowe, desery lodowe, jogurty mrożone, 43 lodziarnie, kawiarnie, cukiernie, wynajem urządzeń gastronomicznych,
w tym urządzeń do dystrybucji lodów.

(111) 296376
(220) 2016 09 19
(210) 461689
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) WROCLAVIA
(540)

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.21, 26.11.08, 01.01.05
(510), (511) 16 papier, karton, tektura, jednorazowe produkty papierowe, torebki, torby oraz artykuły do pakowania i przechowywania
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, druki, materiały introligatorskie, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, odbitki fotograficzne,
materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
(nie ujęte w innych klasach), publikacje, czasopisma, katalogi, broszury,
ulotki, artykuły papiernicze, notatniki, notesy, kalendarze, torby, opakowania z papieru, tektury, mapy, przewodniki turystyczne, foldery,
artykuły biurowe, spinacze, teczki, skoroszyty, wizytówki, długopisy,
ołówki, pióra, 35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich następujących
towarów i usług: produkty chemiczne, kleje, farby, pokosty, barwniki,
zaprawy, folie i formy dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
środki wybielające, środki do prania, czyszczenia, mydła, artykuły perfumeryjne, kosmetyki, materiały oświetleniowe, świece, produkty farmaceutyczne, środki sanitarne, substancje dietetyczne, żywność dla
niemowląt, materiały opatrunkowe, środki odkażające, materiały budowlane, narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), wyroby
nożownicze, widelce i łyżki, broń biała, 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, urządzenia do gaszenia ognia,
urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania,
chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje
sanitarne, sztuczne ognie, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, instrumenty muzyczne, papier, karton
i wyroby z tych materiałów, druki, materiały introligatorskie, fotografie,
materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce drukarskie,
skóra i imitacje skóry, wyroby ze skóry i imitacji skóry, walizy i torby podróżne, parasolki, parasole i laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie,
materiały budowlane, meble, lustra, ramki obrazów, wyroby z drewna,
korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli,
bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub
z tworzyw sztucznych, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle, sprzęt do czyszczenia,
wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, torby, torebki, tekstylia
i wyroby włókiennicze, narzuty na łóżka, obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, dywany, chodniki i inne towary do pokrywania podłóg,
gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe,
mięso, ryby, drób, dziczyzna, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, kawa, herbata, kakao, cukier,
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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, produkty rolne, ogrodnicze, leśne, świeże owoce i warzywa,
nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe, wyroby tytoniowe, przybory dla
palaczy pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów: produkty chemiczne, kleje, farby, pokosty, barwniki, zaprawy, folie i formy dla malarzy,dekoratorów, drukarzy i artystów, środki wybielające, środki do prania,
czyszczenia, mydła, artykuły perfumeryjne, kosmetyki, materiały
oświetleniowe, świece, produkty farmaceutyczne, środki sanitarne,
substancje dietetyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki odkażające, materiały budowlane, narzędzia i przyrządy
ręczne (o napędzie ręcznym), wyroby nożownicze, widelce i łyżki, broń
biała, 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,
urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia do oświetlania, ogrzewania,
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, sztuczne ognie, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, wyroby jubilerskie, kamienie
szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, instrumenty muzyczne, papier, karton i wyroby z tych materiałów, druki,
materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
czcionki drukarskie, matryce drukarskie, skóra i imitacje skóry, wyroby
ze skóry i imitacji skóry, walizy i torby podróżne, parasolki, parasole i laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, materiały budowlane, meble,
lustra, ramki obrazów, wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu,
kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, przybory
kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, grzebienie
i gąbki, pędzle, sprzęt do czyszczenia, wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne, torby, torebki, tekstylia i wyroby włókiennicze, narzuty
na łóżka, obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, dywany, chodniki
i inne towary do pokrywania podłóg, gry i zabawki, artykuły sportowe
i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, mięso, ryby, drób, dziczyzna, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki,
dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 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, produkty rolne, ogrodnicze,
leśne, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe, wyroby tytoniowe, przybory dla palaczy pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w dużym sklepie wielobranżowym, galerii handlowej i supermarkecie, wynajmowanie kopiarek, dobór personelu
za pomocą testów, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi badania rynku, w tym w celach handlowych, promocja inwestycji w zakresie
nieruchomości, w tym centrów handlowych, usługowych, hotelowych
i rozrywkowych, administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami
handlowymi, reklama, usługi marketingowe, udostępnianie powierzchni reklamowej, usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, zarządzanie i administracja
nieruchomościami w celach handlowych dla osób trzecich, doradztwo
i pomoc w zakresie prowadzenia handlu i działalności gospodarczej,
zarządzanie działalnością gospodarczą i administrowanie nieruchomościami, marketing, organizacja i przeprowadzenie promocji sprzedaży oraz doradztwo w tym zakresie, informacja handlowa i doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, informacja handlowa
i doradztwo w zakresie reklamy, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych w celach handlowych i reklamowych, organizowanie pokazów mody, dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych, wynajmowanie powierzchni na cele

3370

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

reklamowe, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, organizacja pokazów towarów i usług, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, majątek nieruchomy, zarządzanie nieruchomościami,
dzierżawa, najem oraz wszelkie usługi finansowe w zakresie wynajmu
majątku nieruchomego, zbieranie czynszu, wynajem powierzchni, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, usługi wyceny nieruchomości, usługi pośrednictwa w sprawach związanych z nieruchomościami, prowadzenie agencji pośrednictwa w zakresie
nieruchomości i ich wynajmu, prowadzenie biur i nieruchomości, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, operacje i usługi
finansowe, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, administrowanie i zarządzanie kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, usługi finansowania kupna na raty, pośrednictwo w najmie i handlu nieruchomościami, prowadzenie zbiórek
na cele dobroczynne, usługi wyceny finansowej, prowadzenie rozliczeń finansowych transakcji w tym związanych z najmem, kupnem lub
sprzedażą nieruchomości, sponsorowanie finansowe, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, badania rynku nieruchomości, usługi dotyczące
windykacji, wynajem nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej,
wynajem powierzchni usługowej, 37 usługi budowlane, naprawy nieruchomości, usługi instalacyjne dotyczące nieruchomości, montaż
i naprawy budynków i budowli, naprawa i czyszczenie pojazdów
w stacjach obsługi, informacja budowlana, sprzątanie budynków, usługi punktów pralniczych, instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, konstruowanie pawilonów handlowych i sklepów, budowa i naprawy obiektów magazynowych, instalacja, konserwacja i naprawy
maszyn, montaż rusztowań, mycie okien, instalowanie i naprawy instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, naprawa i wymiana
opon samochodowych, instalowanie i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń łączności, w tym telefonów, 39 transport, pakowanie składowanie towarów, organizowanie podróży, wynajmowanie garaży, wynajmowanie
miejsc parkingowych, wynajmowanie magazynów, transport towarów do nabywcy, pakowanie towarów, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna oraz organizowanie wystaw
i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych, organizowanie
i obsługa loterii, konkursów, zawodów sportowych, usługi klubów
fitness, klubów gier komputerowych, kręgielni, sal kinowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, restauracje, usługi biur
podróży.

(111) 296377
(220) 2016 09 19
(210) 461696
(151) 2017 02 23
(441) 2016 11 07
(732) DOMEK PAWEŁ MGR PAWEŁ DOMEK PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE GORVITA, Szczawa, PL.
(540) RABKA SPA GORVITA
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki upiększające, preparaty w aerozolu do higieny ciała, olejki eteryczne, maści do celów kosmetycznych, maści, kremy i żele pielęgnujące, 5 suplementy diety do celów spożywczych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych,
dietetyczna żywność do celów leczniczych lub weterynaryjnych,
substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, zioła lecznicze, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, wyroby medyczne
do stosowania w związku ze schorzeniami dermatologicznymi, wyroby medyczne.
(111) 296378
(220) 2016 09 19
(151) 2017 03 01
(441) 2016 11 07
(732) KRÓL ANTONI PIEKARNIA, Katowice, PL.
(540) KRÓL Piekarnia-Ciastkarnia
(540)

(210) 461699

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 24.09.03, 24.09.07, 24.09.09, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 29.01.12

Nr 9/2017

(510), (511) 30 mąka spożywcza, wyroby na bazie mąki spożywczej i preparatów zbożowych, wyroby piekarnicze: bagietki, batony
pszenne, bułeczki słodkie, bułki, chałki. chleb, chleb bezdrożdżowy, drożdżówki, grahamki, kajzerki, krakersy, precle, rogale, spody
do pizzy, suchary, wyroby ciastkarskie i cukiernicze: babki, bezy,
biszkopty, ciasta, ciastka, kruche ciasteczka, ciasto na ciastka, drożdżówki, gofry, herbatniki, keksy, krajanki, kremówki, makowce, pączki, pieczywo cukiernicze, piernik, pierniczki, paluszki waflowe, rogaliki, rożki, rurki, serniki, sękacze, szarlotki, torciki, torty, wafle suche
i przekładane, waflowe paluszki i rurki nadziewane, waflowe torty
i torciki, wyroby cukiernicze na bazie migdałów i orzechów arachidowych, słodycze: cukierki, czekolada, wyroby czekoladowe, makaroniki, marcepan, pastylki i pomadki jako cukierki, praliny, słodycze
do ssania, owocowe galaretki jako słodycze, lody spożywcze, desery
lodowe, rolady i torty lodowe, sosy do deserów, cukier, kakao, wyroby z kakao, kawa, kawowe aromaty, środki do polepszania walorów
smakowych artykułów spożywczych: aromaty do żywności, aromaty owocowe naturalne, aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne,
35 usługi importowo-eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego
na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, sklepach, cukierniach oraz za pośrednictwem
strony internetowej następujących towarów: pieczywo, wyroby piekarnicze, ciastkarskie, cukiernicze, słodycze, lody, napoje alkoholowe
i bezalkoholowe, usługi w zakresie marketingu i prezentacji: usługi
reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów
wyrobów, organizacja i obsługa wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej.

(111) 296379
(220) 2016 09 19
(210) 461706
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) DOMEK PAWEŁ MGR PAWEŁ DOMEK PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE GORVITA, Szczawa, PL.
(540) ARTROŻEL
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki upiększające, preparaty w aerozolu do higieny ciała, olejki eteryczne, maści do celów kosmetycznych, maści, kremy i żele pielęgnujące, 5 suplementy diety do celów spożywczych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych,
dietetyczna żywność do celów leczniczych lub weterynaryjnych,
substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, zioła lecznicze, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, wyroby medyczne
do stosowania w związku ze schorzeniami dermatologicznymi, wyroby medyczne.
(111) 296380
(220) 2016 09 20
(210) 461716
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) DOMEK PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOUSŁUGOWO-HANDLOWE GORVITA, Szczawa, PL.
(540) APHTIHELP
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki upiększające, preparaty w aerozolu do higieny ciała, olejki eteryczne, maści do celów kosmetycznych, maści, kremy i żele pielęgnujące, 5 suplementy diety do celów spożywczych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych,
dietetyczna żywność do celów leczniczych lub weterynaryjnych,
substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, zioła lecznicze, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, wyroby medyczne
do stosowania w związku ze schorzeniami dermatologicznymi, wyroby medyczne.
(111) 296381
(220) 2016 09 19
(210) 461718
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) DOMEK PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOUSŁUGOWO-HANDLOWE GORVITA, Szczawa, PL.
(540) APLEPLUS
(510), (511) 5 suplementy diety do celów spożywczych, ekstrakty
roślinne do celów farmaceutycznych, dietetyczna żywność do celów
leczniczych lub weterynaryjnych, substancje do celów leczniczych
lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, zioła lecznicze, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne.

Nr 9/2017
(111) 296382
(220) 2016 09 19
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) TXM SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów, PL.
(540) TXM 24
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 461719

Kolor znaku: biały, czerwony, żółty
(531) 25.01.18, 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły
służące do przenoszenia, 21 sprzęt i artykuły do czyszczenia i sprzątania, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, 24 bielizna
stołowa i pościelowa, 25 nakrycia głowy, odzież, obuwie, 28 gry,
zabawki i akcesoria do zabawy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi .
(111) 296383
(220) 2016 09 19
(210) 461720
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) STOWARZYSZENIE ŁOWICKI KLUB MOTOCYKLOWY NO.16,
Łowicz, PL.
(540) No. 16
(540)

(531) 27.01.01, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizowania klubów motocyklowych.
(111) 296384
(220) 2016 09 19
(210) 461721
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) SUŁKOWSKI GRZEGORZ YORK, Wielogóra, PL.
(540) Y YORK
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 tkaniny, wielowarstwowe tkaniny antystatyczne, tkaniny bawełniane, tkaniny mieszane na bazie bawełny, tkaniny mieszane z wełny i bawełny, tkaniny mieszane z jedwabiu i bawełny, wodoodporne tkaniny przepuszczające powietrze, gumowane tkaniny
wodoodporne, tkaniny tekstylne do użytku w produkcji pościeli, tkaniny poliestrowe, tkaniny z wiskozy, tkaniny z włókien mieszanych,
tkaniny mieszane na bazie wełny, tkaniny mieszane na bazie jedwa-

3371

biu, tkaniny tekstylne w belach wykonane z mieszanek włókien,
tkaniny z mieszanych syntetycznych i naturalnych włókien, inne niż
izolacyjne, tkaniny z satyny, ręczniki frotte, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z ręcznikami frotte, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznikami frotte, usługi
sprzedaży przez internet w związku z tkaninami, usługi sprzedaży
przez internet w związku z ręcznikami frotte.

(111) 296385
(220) 2016 09 19
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 07
(732) MIEROSŁAWSKA ANASTAZJA, Gdynia, PL.
(540) White Wood NIERUCHOMOŚCI
(540)

(210) 461724

(531) 05.01.10, 05.01.16, 27.05.01
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, organizowanie wynajmu
nieruchomości.
(111) 296386
(220) 2016 09 20
(210) 461734
(151) 2017 03 24
(441) 2016 12 05
(732) YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA CHEŁKOWSKA
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) YONELLE DERMOZGODNOŚĆ
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki,
kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody termalne, wody kosmetyczne, produkty
do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szampony, produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty
do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetyczne, produkty kosmetyczne
zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty do higieny
ciała, żele, kremy, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele
kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne, maski do ciała w proszku
[do użytku kosmetycznego], maseczki do twarzy, maseczki do ciała, maseczki do włosów, maseczki do skóry, oczyszczające maseczki
do twarzy, maseczki nawilżające do skóry, żelowe maseczki na oczy,
maseczki do ciała w kremie, maseczki do twarzy, do celów toaletowych, maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, maseczki
do stóp do pielęgnacji skóry, maseczki do rąk do pielęgnacji skóry,
35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących produktów: środki
wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
emulsje do twarzy i ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody termalne, wody kosmetyczne, produkty do demakijażu,
kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szampony,
produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji
paznokci, oleje kosmetyczne, produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty do higieny ciała, żele,
kremy, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne, maski do ciała w proszku [do użytku
kosmetycznego], maseczki do twarzy, maseczki do ciała, maseczki
do włosów, maseczki do skóry, oczyszczające maseczki do twarzy,
maseczki nawilżające do skóry, żelowe maseczki na oczy, maseczki
do ciała w kremie, maseczki do twarzy, do celów toaletowych, maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, maseczki do stóp
do pielęgnacji skóry, maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, przybory
i urządzenia do pielęgnacji urody, w tym urządzenia do wykonywania zabiegów na twarz i ciało, urządzenia do peelingu, urządzenia
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do zabiegów przeciwstarzeniowych, urządzenia do depilacji, przybory i urządzenia do pielęgnacji paznokci, prostownice i lokówki do włosów, urządzenia kosmetyczne służące do wykonywania
zabiegów mikronakłuwania skóry, aparaty do masażu, aparatura
do mikrodermabrazji, urządzenia do: dermabrazji, leczenia cellulitu, elektrostymulacji, jontoforezy, jonoforezy, sonoforezy, peelingu
kawitacyjnego, lipolizy, urządzenia wykorzystujące laser frakcyjny,
urządzenia wykorzystujące światło IPL, 44 zabiegi kosmetyczne,
w tym manicure, pedicure i masaże, usługi pielęgnacji z wykorzystaniem maseczek kosmetycznych, usługi w zakresie pielęgnacji urody,
usługi salonów piękności, w tym usługi wizażu, usługi klinik medycyny estetycznej, usługi w zakresie salonów fryzjerskich, informacja
i doradztwo dotyczące pielęgnacji urody i stosowania preparatów
kosmetycznych.

(111) 296387
(220) 2016 09 20
(210) 461738
(151) 2017 03 10
(441) 2016 11 21
(732) YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA CHEŁKOWSKA
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) YONELLE liquid cream tensor
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki,
kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, produkty do demakijażu,
kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szampony,
produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji
paznokci, oleje kosmetyczne, produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty do higieny ciała, żele,
kremy, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne, maski do ciała w proszku [do użytku
kosmetycznego], maseczki do twarzy, maseczki do ciała, maseczki
do włosów, maseczki do skóry, oczyszczające maseczki do twarzy,
maseczki nawilżające do skóry, żelowe maseczki na oczy, maseczki
do ciała w kremie, maseczki do twarzy, do celów toaletowych, maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, maseczki do stóp
do pielęgnacji skóry, maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, 5 wody
termalne, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących produktów: środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki
perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła
do ciała, emulsje do twarzy i ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody termalne, wody kosmetyczne, produkty
do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szampony, produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty
do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetyczne, produkty kosmetyczne
zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty do higieny
ciała, żele, kremy, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele
kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne, maski do ciała w proszku
[do użytku kosmetycznego], maseczki do twarzy, maseczki do ciała, maseczki do włosów, maseczki do skóry, oczyszczające maseczki
do twarzy, maseczki nawilżające do skóry, żelowe maseczki na oczy,
maseczki do ciała w kremie, maseczki do twarzy, do celów toaletowych, maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, maseczki
do stóp do pielęgnacji skóry, maseczki do rąk do pielęgnacji skóry,
przybory i urządzenia do pielęgnacji urody, w tym urządzenia do wykonywania zabiegów na twarz i ciało, urządzenia do peelingu, urządzenia do zabiegów przeciwstarzeniowych, urządzenia do depilacji,
przybory i urządzenia do pielęgnacji paznokci, prostownice i lokówki do włosów, urządzenia kosmetyczne służące do wykonywania
zabiegów mikronakłuwania skóry, aparaty do masażu, aparatura
do mikrodermabrazji, urządzenia do: dermabrazji, leczenia cellulitu, elektrostymulacji, jontoforezy, jonoforezy, sonoforezy, peelingu
kawitacyjnego, lipolizy, urządzenia wykorzystujące laser frakcyjny,
urządzenia wykorzystujące światło IPL, 44 zabiegi kosmetyczne,
w tym manicure, pedicure i masaże, usługi pielęgnacji z wykorzystaniem maseczek kosmetycznych, usługi w zakresie pielęgnacji urody,
usługi salonów piękności, w tym usługi wizażu, usługi klinik medy-
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cyny estetycznej, usługi w zakresie salonów fryzjerskich, informacja
i doradztwo dotyczące pielęgnacji urody i stosowania preparatów
kosmetycznych.

(111) 296388
(220) 2016 09 20
(210) 461739
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) MAJCHRZAK GRZEGORZ, Grodzisk Mazowiecki, PL.
(540) ROZPAŁKA Płomyk
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.05
(510), (511) 4 rozpałka do drewna.
(111) 296389
(220) 2016 09 20
(210) 461747
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) CREATIVE ANSWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DNI WARSZAWY moje miasto, mój dom
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, materiały drukowane, koperty,
karty pocztowe, mapy, chorągiewki papierowe, obwoluty, kalendarze zakładki od książek, fotografie, pudełka kartonowe lub papierowe, adresatki, afisze, almanachy, plakaty, albumy, artykuły biurowe
za wyjątkiem mebli, przybory do pisania, przyciski do papieru, bloczki do pisania, broszury informacyjne, nalepki, notesy, notatniki, długopisy, ołówki, podstawki do długopisów i ołówków, temperówki,
wieczne pióra, ręczniki papierowe, chusteczki do nosa papierowe
lub z celulozy, serwetki, 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania,
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi zarządzania w zakresie zamówień w handlu, usługi w zakresie doradztwa zarządzania personelem, usługi agencji public relations, usługi
w zakresie kreowania wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi agencji
importowo-eksportowych, usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, pośredniczenie w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego w radiu i telewizji,
sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie promocji towarów
i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, dekorowanie wystaw
sklepowych, wynajem powierzchni reklamowych, agencje informacji
handlowej, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania rynku, badanie opinii publicznej, prognozy ekonomiczne, powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów reklamowych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie
i sortowanie danych w bazach danych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie
reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, pokazy towarów,
prezentowanie usług, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, wycena działalności handlowej, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, kolportaż próbek
reklamowych, pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych,
doradztwo handlowe, przygotowywanie i prowadzenie kampanii
reklamowych, promocja towarów, prowadzenie programów lojalnościowych, projektowanie i wykonywanie tymczasowych materiałów
reklamowych wspomagających sprzedaż w punkcie handlowym,
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rozdawanie materiałów reklamowych w punkcie sprzedaży, wynajem modelek i modeli dla celów promocji sprzedaży, pozycjonowanie
produktów na półkach sklepowych, wynajmowanie nośników reklamowych, doradztwo personalne, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych,
produkcja filmów reklamowych, produkcja słuchowisk reklamowych
i reklamowych utworów muzycznych, usługi zaopatrywania osób
trzecich w towary przeznaczone dla celów promocyjnych i reklamowych, 36 usługi agencji pośrednictwa w handlu i wynajmu nieruchomości, usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych
dotyczące nieruchomości, pozyskiwanie środków finansowych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego i ruchomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie umów
najmu, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna nieruchomości
z ryku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu nieruchomości z ryku wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo
w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów, zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym, 41 organizowanie i prowadzenie
koncertów, zjazdów, konferencji, kongresów, seminariów i sympozjów, organizowanie przyjęć, organizowanie imprez plenerowych,
organizowanie imprez okolicznościowych, organizowanie imprez
integracyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie loterii, organizowanie
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie pokazów
mody, informacja o wypoczynku, usługi rozrywkowe, usługi sportowe, usługi artystyczne, usługi konferansjerów, usługi impresariów,
usługi animatorów, imprezy sportowe, paintball, organizowanie
zawodów sportowych, usługi związane z organizacją wypoczynku,
wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie sprzętu rozrywkowego, organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym
i rozrywkowym, organizowanie gier strategicznych w pomieszczeniach halowych i w plenerze, informacja o imprezach rozrywkowych,
organizowanie obozów sportowych, obsługa pól golfowych, parki
rozrywki, udostępnianie sprzętu do karaoke, wynajmowanie terenów o przeznaczeniu sportowym i rozrywkowym, wynajmowanie
kortów tenisowych, wypożyczanie dekoracji, 43 usługi restauracyjne
i usługi gastronomiczne, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, zajazdy, stołówki, catering i obsługa przyjęć, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, usługi związane z przygotowywaniem dań
(żywności i napojów) na zamówienie oraz ich dostawa.

(111) 296390
(220) 2016 09 20
(210) 461759
(151) 2017 03 10
(441) 2016 11 21
(732) YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA CHEŁKOWSKA
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) YONELLE płynny krem napinacz
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki,
kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, produkty do demakijażu,
kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szampony,
produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji
paznokci, oleje kosmetyczne, produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty do higieny ciała, żele,
kremy, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne, maski do ciała w proszku [do użytku
kosmetycznego], maseczki do twarzy, maseczki do ciała, maseczki
do włosów, maseczki do skóry, oczyszczające maseczki do twarzy,
maseczki nawilżające do skóry, żelowe maseczki na oczy, maseczki
do ciała w kremie, maseczki do twarzy, do celów toaletowych, maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, maseczki do stóp
do pielęgnacji skóry, maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, 5 wody
termalne, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących produktów: środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki
perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła
do ciała, emulsje do twarzy i ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody termalne, wody kosmetyczne, produkty
do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji wło-

3373

sów, szampony, produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty
do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetyczne, produkty kosmetyczne
zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty do higieny
ciała, żele, kremy, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele
kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne, maski do ciała w proszku
[do użytku kosmetycznego], maseczki do twarzy, maseczki do ciała, maseczki do włosów, maseczki do skóry, oczyszczające maseczki
do twarzy, maseczki nawilżające do skóry, żelowe maseczki na oczy,
maseczki do ciała w kremie, maseczki do twarzy, do celów toaletowych, maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, maseczki
do stóp do pielęgnacji skóry, maseczki do rąk do pielęgnacji skóry,
przybory i urządzenia do pielęgnacji urody, w tym urządzenia do wykonywania zabiegów na twarz i ciało, urządzenia do peelingu, urządzenia do zabiegów przeciwstarzeniowych, urządzenia do depilacji,
przybory i urządzenia do pielęgnacji paznokci, prostownice i lokówki do włosów, urządzenia kosmetyczne służące do wykonywania
zabiegów mikronakłuwania skóry, aparaty do masażu, aparatura
do mikrodermabrazji, urządzenia do: dermabrazji, leczenia cellulitu, elektrostymulacji, jontoforezy, jonoforezy, sonoforezy, peelingu
kawitacyjnego, lipolizy, urządzenia wykorzystujące laser frakcyjny,
urządzenia wykorzystujące światło IPL, 44 zabiegi kosmetyczne,
w tym manicure, pedicure i masaże, usługi pielęgnacji z wykorzystaniem maseczek kosmetycznych, usługi w zakresie pielęgnacji urody,
usługi salonów piękności, w tym usługi wizażu, usługi klinik medycyny estetycznej, usługi w zakresie salonów fryzjerskich, informacja
i doradztwo dotyczące pielęgnacji urody i stosowania preparatów
kosmetycznych.

(111) 296391
(220) 2016 09 20
(210) 461765
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) PRZYCHODNIA BALTIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) KAOZ
(510), (511) 9 programy komputerowe i programy multimedialne
do przeprowadzania wywiadu i stawiania diagnozy medycznej/psychologicznej/logopedycznej, interfejsy pomiarowe i diagnostyczne,
połączone z komputerem urządzenia do celów dydaktycznych, wydawnictwa na nośnikach elektronicznych, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty, dyski z nagraniami,
16: wydawnictwa na nośnikach tradycyjnych, książki, albumy, czasopisma periodyczne, kalendarze, katalogi, komiksy, 16 wydawnictwa
na nośnikach tradycyjnych, książki, albumy, czasopisma periodyczne,
kalendarze, katalogi, komiksy, 35 usługi tworzenia informatycznej
bazy danych, 38 prowadzenie stron internetowych i/lub intranetowych zawierających informacje aktualizowane co jakiś czas, pozwalające użytkownikom na tworzenie własnych treści i dzielenie się
nimi z innymi użytkownikami (internetowe strony społecznościowe),
41 usługi edukacyjno-szkoleniowe, usługi edukacyjno-szkoleniowe
dla personelu medycznego, psychologów i psychoterapeutów, specjalności paramedycznych i niemedyków, edukacja, psychoedukacja,
edukacja prozdrowotna, edukacja dot. chorób i ich prewencji, edukacja stacjonarna i na odległość (poprzez komputer, Internet, sieci
komunikacyjne, korespondencyjne), poradnictwo i działalność edukacyjno-szkoleniowa w zakresie medycyny, psychologii, dietetyki,
wychowania, edukacji, radzenia sobie ze stresem, zdrowia psychicznego dzieci i dorosłych, psychosomatyki, promocji zdrowia polegającej na działaniach służących prewencji/zapobieganiu zachorowania
na różne choroby psychiczne i somatyczne u osób z czynnikami ryzyka i bez nich, do osób zdrowych i chorych, jako prewencja pierwotna i wtórna, kierowana do osób w różnym wieku, profilaktyki
i leczenia chorób i otyłości oraz innych schorzeń, w tym chorób
cywilizacyjnych (chorób serca i naczyń, otyłości, zaburzeń i chorób
psychicznych, pisanie i publikowanie tekstów dotyczących wychowania, edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży i dotyczących zakresu
prowadzonej działalności edukacyjno-szkoleniowej i diagnostyczno-terapeutyczno-leczniczej, prowadzenie warsztatów i treningów
ukierunkowanych na redukcję masy ciała, usługi edukacyjno-szkoleniowe, w tym szkolenia, warsztaty, instruktaże, organizowanie i prowadzenie: konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
konkursów edukacyjnych oraz sesji naukowych, wykładów, usługi
w zakresie działalności wydawniczej, publikowanie-w tym online-
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-książek/periodyków, usługi szkoleniowe i edukacyjne, publikacje
elektroniczne, pisanie i publikowanie tekstów, produkcja filmów i fotoreportaży edukacyjnych, usługi reporterskie w zakresie zdrowia,
tworzenie, obróbka i publikacja obrazów cyfrowych, organizacja
turnusów szkoleniowych, edukacyjnych, komputerowe przygotowywanie materiałów do edukacji, prowadzenie zajęć fitness, zajęć
ruchowych służących poprawie i utrzymaniu zdrowia i kondycji
fizycznej, prowadzenie zajęć ruchowych prowadzących do wyrobienia prawidłowych nawyków i zachowań zdrowotnych, organizacja obozów i zawodów związanych z aktywnością ruchową, usługi
związane z utrzymaniem i poprawą kondycji fizycznej, w tym z wykorzystaniem urządzeń wspomagających ćwiczenia, udostępnianie
materiałów instruktażowych i do edukacji oraz publikacji elektronicznych poprzez sieci komunikacyjne, komputerowe oraz internetowe, 42 przeprowadzanie badań naukowych z zakresu psychologii
klinicznej, psychologii zdrowia, medycyny-w tym prowadzenie, planowanie, monitorowanie, obróbka statystyczna wyników, wyciąganie wniosków, usługi opracowania oprogramowania komputerowego, informatyczne usługi prowadzenia witryn internetowych,
platform edukacyjnych i innych źródeł wiedzy dostępnych poprzez
globalną sieć komputerową, dostarczanie narzędziowych programów wyszukujących do uzyskania informacji i danych w globalnej
sieci komputerowej, projektowanie i wdrażanie dla osób trzecich witryn internetowych oraz utrzymywanie tych witryn dla osób trzecich
w globalnej sieci komputerowej, 44 kompleksowe usługi z zakresu
opieki zdrowotnej, medycyny zachowawczej i zabiegowej, dietetyki, logopedii, fizjoterapii i rehabilitacji, mające na celu poprawę
i zachowanie zdrowia, promocja zdrowia polegająca na działaniach
służących prewencji/zapobieganiu zachorowania na różne choroby psychiczne i somatyczne u osób z czynnikami ryzyka i bez nich,
do osób zdrowych i chorych, jako prewencja pierwotna i wtórna, kierowana do osób w różnym wieku, orzekanie i opiniowanie o stanie
zdrowia, terapia uzależnień, prewencja i leczenie chorób cywilizacyjnych, prewencja i leczenie czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych,
kompleksowe usługi medyczne świadczone przez lekarzy różnych
specjalności, pielęgniarki, rehabilitantów, specjalistów terapii zajęciowej i terapii ruchem oraz innych specjalności medycznych i paramedycznych świadczących usługi służące zachowaniu, przywracaniu
i poprawie zdrowia, diagnoza, poradnictwo, konsultacje, promocja
zdrowia polegająca na działaniach służących prewencji/zapobieganiu zachorowania na różne choroby psychiczne i somatyczne u osób
z czynnikami ryzyka i bez nich, do osób zdrowych i chorych, jako
prewencja pierwotna i wtórna, kierowana do osób w różnym wieku,
orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, diagnostyka-badania diagnostyczne (obrazowe, laboratoryjne, bakteriologiczne, inwazyjne),
stawianie diagnozy, ocena rokowania w zakresie zdrowia, lecznicze
(zachowawcze i inwazyjne, ambulatoryjne i stacjonarne) usługi polegające na diagnozowaniu i leczeniu środkami farmakologicznymi,
inwazyjnymi, endoskopowymi, ruchem, usługi medyczne i psychologiczne wykonywanie w miejscu pracy, przychodni, szkole, w miejscu
zamieszkania, na świeżym powietrzu, usługi w zakresie medycyny
konwencjonalnej i niekonwencjonalnej, profilaktyka i leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego, chorób i zaburzeń psychicznych,
chorób cywilizacyjnych, otyłości, chorób układu kostno-stawowego
oraz innych chorób i zaburzeń dot. usług świadczonych przez specjalistów medycyny i psychologii różnych specjalności, prewencja
i leczenie chorób cywilizacyjnych, prewencja i leczenie czynników
ryzyka chorób cywilizacyjnych.

(111) 296392
(220) 2016 09 21
(210) 461776
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 07
(732) WYDRYCH INSURANCE BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Mazowiecki, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 03.01.02, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.01.05, 24.01.15,
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25.01.05, 29.01.04
(510), (511) 35 reklamowanie usług w zakresie wszelkiego rodzaju ubezpieczeń, usług finansowych oraz funduszy inwestycyjnych,
badania rynku, specjalistyczne doradztwo handlowe, doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, ekspertyzy
opłacalności, doradztwa w zakresie organizacji i zarządzania firmą,
kompilacja i przetwarzanie informacji w komputerowych bazach
danych, usługi marketingowe, prognozy ekonomiczne, pośrednictwo handlowe w zakresie kojarzenia kontrahentów, zdobywanie
informacji o działalności gospodarczej, prowadzenie interesów
osób trzecich w zakresie usług ubezpieczeniowych, pośrednictwo
w kontaktach handlowych i gospodarczych, opinie dotyczące firm
i przedsiębiorstw, analizy ekonomiczne, analizy gospodarcze, analizy
biznesowe, 36 usługi brokerskie i agencje ubezpieczeniowe, usługi
informacji, doradztwa i pośrednictwa w zakresie usług ubezpieczeniowych, wyceny ubezpieczeniowe, szacowanie wartości materialnych oraz niematerialnych i prawnych dla potrzeb usług ubezpieczeniowych, ubezpieczeniowe kaucje gwarancyjne, kredytowanie usług
ubezpieczeniowych, likwidacja szkód, agencje ściągania należności
związanych z usługami ubezpieczeniowymi, doradztwo inwestycyjne, usługi oceny ryzyka inwestycyjnego, usługi w zakresie analiz
finansowych, usługi oceny ryzyka finansowego, usługi w zakresie informacji, doradztwa i pośrednictwa w sprawach finansowych, usługi
doradztwa i pośrednictwa w sprawach związanych z funduszami finansowymi i lokatami kapitałowymi, usługi doradztwa i pośrednictwa w sprawach związanych z uzyskiwaniem kredytów bankowych,
pośrednictwo giełdowe, usługi doradztwa emerytalnego, usługi
doradztwa w zakresie finansowania emerytalnego, usługi dotyczące
utworzenia serwisu internetowego z polisami ubezpieczeniowymi
oraz zawierania ubezpieczeń, w tym również przez Internet, usługi
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi brokerskie i ubezpieczeniowe dotyczące papierów wartościowych, usługi brokerskie
i ubezpieczeniowe w odniesieniu do surowców i towarów, zarządzanie funduszami emerytalnymi oraz zarządzanie planami emerytalnymi, usługi w zakresie kierowania do firm specjalistycznych zajmujących się nieruchomościami, inwestowanie funduszy rentowych
i emerytalnych na rzecz osób trzecich, konsultacje dotyczące inwestycji kapitałowych, doradztwo inwestycyjne, zarządzanie inwestycjami, planowanie w dziedzinie nieruchomości, informacja finansowa za pośrednictwem mediów elektronicznych, badania finansowe,
usługi brokerskie dotyczące nieruchomości, usługi leasingowe i zarządzanie dotyczące nieruchomości, inwestowanie w nieruchomościach.
(111) 296393
(220) 2016 09 21
(210) 461777
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) NEST BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) nest BANK
(540)

(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08
(510), (511) 9 wykrywacze fałszywych pieniędzy, bankomaty, karty
magnetyczne, elektroniczne i magnetyczne karty identyfikacyjne do użytku w związku z płatnością za usługi, magnetyczne karty
płatnicze, karty magnetyczne bankomatowe, magnetyczne karty
kredytowe, oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości
elektronicznej, oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi
transakcji finansowych, oprogramowanie komputerowe do wywarzania modeli finansowych, 35 usługi w zakresie kart lojalnościowych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości,
usługi doradcze związane z nabywaniem przedsiębiorstw, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prognozy i analizy
ekonomiczne, organizowanie operacji handlowych w celu pozyskania stałych klientów, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospo-
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darczą, 36 usługi finansowe, usługi monetarne, transakcje finansowe i monetarne, obrót papierami wartościowymi, usługi w zakresie
operacji wekslowych i czekowych, przekazy pieniężne, bankowość,
prywatne usługi bankowe, usługi bankowe przy użyciu technologii
teleinformatycznych, bankowość telefoniczna, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, usługi w zakresie rachunków bankowych, usługi finansowe związane z akredytywą, transakcje dewizowe, analizy
finansowe, finansowanie i zdobywanie funduszy, usługi doradcze
dotyczące pożyczek finansowych, inwestycje kapitałowe, usługi
doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi
leasingowe, ubezpieczanie ryzyka kredytowego: [factoring], usługi
depozytowe, udostępnianie pomieszczeń z sejfami depozytowymi,
usługi w zakresie kredytów hipotecznych, bankowości, zarządzania
inwestycjami, powiernictwa i doradztwa finansowego, usług pośrednictwa w zakresie depozytów, oszczędności, inwestycji, kredytów
hipotecznych nieruchomości, pośrednictwo giełdowe, usługi maklerskie, usługi brokerskie, finansowe usługi administracyjne, usługi
finansowe dotyczące pozyskiwania funduszy, usługi finansowe mające na celu zabezpieczanie funduszy osób trzecich oraz finansowanie
i organizowanie pożyczek, usługi w zakresie finansowania kredytów
mieszkaniowych, gwarancje i poręczenia finansowe, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach,
zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, usługi ubezpieczeniowe, wycena majątku ruchomego, usługi reprezentacyjne,
usługi podatkowe i celne, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, finansowanie kapitału publicznego i prywatnego, finansowanie kapitału wysokiego ryzyka, usługi w zakresie przesyłania pieniędzy, agencje pośrednictwa w dziedzinie ubezpieczeń i kredytów,
zarządzanie majątkiem, emisja czeków podróżnych, usługi związane
z kartami kredytowymi, kartami kredytowymi stałego klienta, kartami gotówkowymi, kartami gwarancyjnymi do czeków, kartami
kupna, kartami płatniczymi i kartami debetowymi, handel walutami i wymiana walut, wycena, pośrednictwo, dzierżawa, zarządzanie
i szacowanie wartości w dziedzinie nieruchomości, dobór i nabywanie nieruchomości, pobieranie czynszu, wynajem i dzierżawa lokali,
usługi w zakresie kart bankowych, usługi w zakresie kart kredytowych i zniżkowych, usługi w zakresie emisji kart kredytowych i debetowych, bonów i papierów wartościowych, czeków podróżnych,
emitowanie bonów wartościowych do użytku w ramach programów
lojalnościowych.

(111) 296394
(220) 2016 09 21
(210) 461779
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) MALUDZIŃSKI MACIEJ GSMOK, Warszawa, PL.
(540) RMORE
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.06
(510), (511) 9 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,
sprzęt do przetwarzania danych, komputery, urządzenia i przyrządy:
fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach (papier do pakowania, papier do zawijania, pudełka kartonowe lub papierowe, torebki
do pakowania z papieru, ulotki, wypełnienie z papieru lub kartonu,
wyroby z kartonu, etykiety nie z materiału tekstylnego), papierowe
materiały biurowe, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem
mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe.
(111) 296395
(151) 2017 02 27

(220) 2016 09 21
(441) 2016 11 07

(210) 461781
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(732) GROUPE CANAL+ SA, Issy-Les-Moulineaux, FR.
(540) nSport +
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.13.04, 26.03.01, 26.04.02
(510), (511) 9 dekodery, urządzenia i przyrządy dydaktyczne, urządzenia do nagrywania, transmisji, reprodukcji, rozprzestrzeniania,
czytania, dystrybucji, przechowywania, kodowania, odkodowywania, przekształcania i przetwarzania dźwięków, obrazów i danych:
utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia komunikacyjne i telekomunikacyjne, urządzenia i przyrządy telekomunikacyjne
i telematyczne, telewizory, urządzenia zdalnego sterowania, pokrowce na telefony komórkowe, pamięci zewnętrzne USB, koncentratory, paraboliczne talerze antenowe, kodery, urządzenia umożliwiające dostęp i kontrolę dostępu do urządzeń przetwarzających
informacje, urządzenia potwierdzające autentyczność przeznaczone
dla sieci telekomunikacyjnych, urządzenia do szyfrowania i deszyfrowania sygnałów i transmisji, terminale cyfrowe, filmy wideo, CD-ROM-y, płyty fonograficzne, cyfrowe płyty wideo (DVD), cyfrowe
płyty, płyty wideo i audio, płyty cyfrowe, taśmy wideo, odtwarzacze,
CD-ROM-ów, cyfrowych płyt wideo, płyt magnetycznych, płyt wideo
i audio, płyt cyfrowych, płyt fonograficznych, kartridże z grami wideo, oprogramowanie do gier wideo, magnetyczne nośniki informacji, karty magnetyczne, karty smart, karty elektroniczne, czytniki
kart, programy nadzorcze systemu operacyjnego do odbioru danych
poprzez światową sieć informatyczną, karty z mikroprocesorem (karty smart], elektroniczny przewodnik po programach telewizyjnych
i radiowych, aparaty i urządzenia do programowania i selekcji programów telewizyjnych, aparaty i urządzenia do telewizji interaktywnej, ekrany telewizyjne, oprogramowanie komputerowe (nagrane
programy), światłowody i kable optyczne, baterie i elektrolizery, interfejsy komputerowe, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, pliki muzyczne lub pliki z obrazami do pobrania, oprogramowanie do telewizji
interaktywnej, 14 przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne,
breloczki na klucze, zegarki i paski do zegarków, 16 plakaty, albumy,
almanachy, naklejki (materiały piśmienne), litograficzne dzieła sztuki,
bilety, szkicowniki, bloki (artykuły papiernicze), zakładki do stron, pudełka kartonowe lub papierowe, bony wartościowe, sprzęt biurowy
(z wyjątkiem mebli), zeszyty do pisania lub rysowania, kalendarze,
notesy, kartki pocztowe, kartki z życzeniami, katalogi, foldery na dokumenty, segregatory [artykuły biurowe], matryce, kasetki na papeterię (artykuły biurowe), kosze na listy, noże do papieru (artykuły
biurowe), ołówki, kalkomanie, podstawki pod szklanki z kartonu lub
papieru, teczki na dokumenty (artykuły biurowe), przyrządy do pisania, pieczęcie papierowe w kształcie tarczy, przyrządy do wycierania
tablic do pisania, taśmy elastyczne do użytku biurowego, kałamarze,
koperty (artykuły piśmienne), materiały do rysowania i/lub pisania,
przybory szkolne (artykuły piśmiennicze), gumki do ścierania, druki,
gazety, przewodniki po programach telewizyjnych i radiowych w formie drukowanej, litografie, książki, broszury, markery, pisaki, chusteczki papierowe, papier do zawijania, papier do pisania, perforatory
biurowe, czasopisma, fotografie [wydrukowane], spinacze do papieru, spinacze do pieniędzy, etui na pióra, okładki do paszportów, teczki na dokumenty, tablice ogłoszeniowe na afisze z kartonu lub papieru, etui na książeczki czekowe, obsadki do piór, prospekty, publikacje
drukowane, indeksy, magazyny [periodyki], torebki do pakowania
[koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, serwetki lub
ręczniki do twarzy papierowe, pióra wieczne, ramki do fotografii,
podstawki na długopisy i ołówki, temperówki do ołówków elektryczne lub nieelektryczne, 18 kufry (bagaże), torebki, torby na zakupy,
torby na zakupy na kółkach, torby plażowe, torby podróżne, tornistry, torby sportowe, plecaki, torby szkolne, walizy, parasolki,
25 odzież, odzież sportowa, podkoszulki, nakrycia głowy, wyroby
pończosznicze, skarpetki, 28 gry, gry planszowe, zabawki, gry wideo
przystosowane do użytku z ekranami telewizyjnymi, piłki lub piłeczki
do gier, urządzenia do gier wideo, wolnostojące maszyny do gier wideo, 34 zapalniczki przybory dla palaczy, 35 reklama, wynajem
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miejsc na reklamy, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizacja działań promocyjnych i reklamowych mających na celu
wyrobienie lojalności klientów, redagowanie korespondencji reklamowej, bezpośrednia reklama pocztowa, zawieranie umów abonenckich na programy audiowizualne, programy audio i radiowe,
zawieranie umów abonenckich na prenumeraty gazet, zawieranie
umów abonenckich na nagrania wideo, nagrania fonograficzne, dla
mediów audio lub audiowizualnych, zawieranie umów abonenckich
na wszelkiego rodzaju media informacyjne, teksty, dźwięki i/lub obrazy, w szczególności w postaci publikacji, elektronicznych lub
nie elektronicznych, cyfrowych, produktów multimedialnych, zawieranie umów abonenckich na kanały telewizyjne, usługi abonenckie
w zakresie przesyłania zawartości audio, wideo i multimedialnych,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi w zakresie zarządzania bazami danych usługi reklamy zdalnej połączonej
z ofertą sprzedaży (promocje sprzedaży dla osób trzecich), wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, usługi handlu
detalicznego i hurtowego artykułów odzieżowych, wyrobów ze skóry, wyrobów jubilerskich, piór do pisania, artykułów piśmiennych,
gier, zabawek, artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej produktów audiowizualnych, produktów komputerowych
i telekomunikacyjnych, mianowicie taśm wideo, odbiorników telewizyjnych, odtwarzaczy kaset video, osobistych odtwarzaczy stereo,
odtwarzaczy magnetofonowych, odbiorników radiowych, HI-FI, dekoderów, telefonów komórkowych, komputerów, taśm magnetycznych, dystrybutorów dysków (informatyka), obwodów scalonych
i drukowanych, klawiatur komputerowych, płyt kompaktowych audiowizualnych, optycznych dysków kompaktowych, łączników (informatyka), dyskietek, magnetycznych nośników danych, monitorów
obrazowych, interfejsów (informatyka), skanerów (sprzęt do przetwarzania danych), oprogramowania komputerowego (zapisane
programy), mikroprocesorów, modemów, monitorów (sprzęt komputerowy), monitorów (programy komputerowe) komputerów, pamięci komputerowej, komputerowego oprzyrządowania, nagranych
programów komputerowych, procesorów (centralne jednostki przetwarzania), nagranych programów systemów operacyjnych do komputerów, chipów (układy scalone), usługi przeglądu prasy, usługi
handlu elektronicznego, a mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych w celach reklamowych i handlowych, wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach danych, zestawienia statystyczne, 38 usługi
telekomunikacyjne, łączność za pośrednictwem terminali komputerowych lub światłowodów, informacja o telekomunikacji, komunikacja radiowa, telegraficzna, za pośrednictwem telewizji, telenadawania, transmisja programów telewizyjnych i radiowych, transmisja
programów za pośrednictwem satelity, kabla, sieci komputerowych
(w szczególności Internetu), sieci radiowych, sieci radiotelefonicznych oraz przekaźników radiowych, transmisja programów audio,
audiowizualnych, kinematograficznych i multimedialnych, tekstu i/
lub obrazów (nieruchomych lub ruchomych) i/lub dźwięków muzycznych lub niemuzycznych, dzwonków telefonicznych, do zastosowań interaktywnych lub innych, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajem sprzętu i urządzeń telematycznych, a mianowicie
urządzeń do przesyłania wiadomości, modemów, wynajem anten
i talerzy satelitarnych, wynajem urządzeń i przyrządów umożliwiających dostęp do interaktywnych programów audiowizualnych, przydzielanie dostępu w celu pobrania gier wideo i danych cyfrowych,
komunikatów (transmisji) za pośrednictwem otwartej globalnej sieci
komputerowej (Internetu) lub sieci zamkniętych (intranetów ), przydzielanie dostępu w celu pobrania filmów oraz innych programów
audio i audiowizualnych on-line, transmisja programów telewizyjnych i usługi wyboru kanałów, transmisja strumieniowa danych,
transmisji wideo na żywo i na żądanie, transmisja dźwięków i obrazów za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, usługi dostarczania połączeń do usług telekomunikacyjnych, usług internetowych i transmisji baz danych, usługi
doprowadzenia i podłączenia do sieci telekomunikacyjnej, usługi
podłączenia przez telekomunikację do sieci informatycznej, usługi
wysyłania i odbierania obrazów wideo za pośrednictwem Internetu
przy użyciu komputera lub telefonu komórkowego, usługi wypożyczania dekoderów i odbiorników programów zakodowanych i zaszyfrowanych, reklama bezpośrednia za pośrednictwem usług telekomunikacyjnych, transmisja publikacji elektronicznych online,
strumieniowanie treści audio, video i multimedialnych lub nadawanie treści audio, video i multimedialnych w szczególności za pośred-
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nictwem sieci komputerowych, radiowych, telewizyjnych, kablowych, światłowodowych i satelitarnych, udostępnianie chatroomów
i/lub forów dyskusyjnych online, 41 edukacja, rozrywka, usługi dostarczania rozrywki telewizyjnej za pośrednictwem mediów, a mianowicie telewizji, komputera, przenośnego odtwarzacza muzyki,
przenośnego odtwarzacza obrazu, palmtopa, telefonu komórkowego, sieci komputerowych, Internetu, usługi w zakresie rekreacji, działalność kulturalna, produkcja spektakli, filmów, filmów telewizyjnych,
programów telewizyjnych, reportaży, debat, wideogramów, nagrań
fonograficznych, wypożyczanie wideogramów, filmów, nagrań fonograficznych, taśm wideo, wypożyczanie filmów, wypożyczanie urządzeń i przyrządów audiowizualnych, odbiorników telewizyjnych,
urządzeń audio i wideo, produkcja programów audiowizualnych, radiofonicznych i multimedialnych, studia filmowe, organizowanie
konkursów, spektakli, loterii, gier o charakterze edukacyjnym lub rozrywkowym, rezerwowanie miejsc na spektakle, nagrywanie (filmowanie) na taśmach wideo, redagowanie i publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, nagrań audio i wideo oraz multimedialnych
materiałów pomocniczych (dyski interaktywne, płyty kompaktowe,
dyski do przechowywania danych), udostępnianie treści audio, wideo, multimedialnych on-line (nie do pobrania), udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), 42 administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych,
administracja serwerów, audyt jakości, opracowywanie systemów
szyfrowania, odszyfrowywania, kontroli dostępu do programów telewizyjnych, radiowych, w szczególności przenośnych i do przesyłania informacji wszelkimi sposobami, projektowanie (opracowywanie) systemów komputerowych, oprogramowania, usługi doradcze
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, tworzenie zapasowych kopii
danych poza lokalizacją użytkownika.

(111) 296396
(220) 2016 09 21
(210) 461782
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) KOLARZ JERZY, Żary, PL.
(540) HYBRYD 16
(510), (511) 11 systemy wentylacji niskociśnieniowej, kratki wywiewne, wkłady stałego przepływu powietrza, wentylatory, elementy systemów wentylacyjnych.
(111) 296397
(220) 2016 09 21
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) EXPEDITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EXPEDITE Consulting Group
(540)

(210) 461801

Kolor znaku: biały, szary, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi zarządzania
w zakresie zamówień w handlu, usługi w zakresie doradztwa zarządzania personelem, usługi agencji public relations, usługi w zakresie
kreowania wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, reklama
korespondencyjna, reklama prasowa, pośredniczenie w sprzedaży
hurtowej i detalicznej czasu reklamowego w radiu i telewizji, sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie promocji towarów i usług,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, dekorowanie wystaw sklepowych, wynajem powierzchni reklamowych, agencje informacji handlowej, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego,
analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe,
badania rynku, badanie opinii publicznej, prognozy ekonomiczne,
powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie
i sortowanie danych w bazach danych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpo-
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wszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie
reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, pokazy towarów,
prezentowanie usług, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, wycena działalności handlowej, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, kolportaż próbek
reklamowych, pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych,
doradztwo handlowe, przygotowywanie i prowadzenie kampanii
reklamowych, promocja towarów, prowadzenie programów lojalnościowych, projektowanie i wykonywanie tymczasowych materiałów
reklamowych wspomagających sprzedaż w punkcie handlowym,
rozdawanie materiałów reklamowych w punkcie sprzedaży, wynajem modelek i modeli dla celów promocji sprzedaży, pozycjonowanie produktów na półkach sklepowych, wynajmowanie nośników
reklamowych, doradztwo personalne, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, wynajem pracowników, produkcja filmów reklamowych,
produkcja słuchowisk reklamowych i reklamowych utworów muzycznych, usługi zaopatrywania osób trzecich w towary przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi reklamowe, doradztwo podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, ekspertyzy w działalności
gospodarczej, 36 usługi pośrednictwa w sprawach finansowych oraz
ubezpieczeniowych, usługi doradztwa w sprawach finansowych
oraz ubezpieczeniowych, usługi inwestycyjne ze środków własnych
i powierzonych, pozyskiwanie środków finansowych, wynajmowanie
i dzierżawa majątku nieruchomego, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, sporządzanie umów najmu, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowych, działalność finansowa, usługi w zakresie operacji finansowych, doradztwo
finansowe, sprzedaż hurtowa i detaliczna papierów wartościowych,
sprzedaż za pośrednictwem Internetu papierów wartościowych, pośrednictwo i doradztwo przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych,
konsumpcyjnych i hipotecznych, usług leasingowych, sprzedaży
na raty, obsługa transakcji finansowych dotyczących kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usług leasingowych,
sprzedaży na raty, zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem
ruchomym i nieruchomym, prowadzenie rachunków finansowych,
prowadzenie rozliczeń pieniężnych, pośrednictwo w transakcjach
finansowych inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych, pozyskiwanie
środków finansowych, usługi w zakresie ubezpieczeń, prowadzenie
analiz finansowych, ekspertyzy dla celów finansowych, informacja finansowa, ekspertyzy i wyceny dla celów podatkowych, usługi
powiernicze, sporządzanie i publikowanie raportów i ocen ekonomiczno – finansowych przedsiębiorstw, opracowanie i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań finansowych osób fizycznych
i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji finansowych, inwestycje
kapitałowe, deponowanie walorów, zarządzanie finansami, prowadzenie rachunków finansowych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, prowadzenie rozliczeń pieniężnych,
maklerstwo giełdowe, pośrednictwo giełdowe, agencje finansowe, agencje ściągania wierzytelności, usługi agencji pośrednictwa
w handlu i wynajmu nieruchomości, usługi inwestycyjne ze środków
własnych i powierzonych dotyczące nieruchomości, pozyskiwanie
środków finansowych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego i ruchomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie umów najmu, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowych, sprzedaż hurtowa
i detaliczna nieruchomości z ryku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu nieruchomości z rynku wtórnego
i pierwotnego, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości
oraz gruntów, zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym,
41 usługi dotyczące organizowania szkoleń o tematyce finansowo-ekonomicznej i prawniczej, edukacja, kształcenie praktyczne, informacja o edukacji, doskonalenie zawodowe, publikowanie tekstów
i książek ekonomicznych i prawniczych, publikacje elektroniczne
on-line książek i periodyków o tematyce ekonomicznej i prawniczej,
obsługa oraz udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie
i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
45 usługi prawne, przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych,
badania prawne, usługi świadczone przez wykwalifikowanych prawników w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, usługi
świadczone przez wykwalifikowanych prawników w zakresie zapew-
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nienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, zarządzanie prawami
autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej.

(111) 296398
(220) 2016 09 21
(210) 461806
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) ARYZTA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki, PL.
(540) SŁĄCZEK
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, ciastka.
(111) 296399
(220) 2016 09 22
(210) 461813
(151) 2017 03 24
(441) 2016 12 05
(732) LANTMANNEN UNIBAKE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Schulstad FREE style
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, pomarańczowy, granatowy, zielony,
czerwony
(531) 24.09.09, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 chleb, wyroby piekarnicze i cukiernicze.
(111) 296400
(220) 2016 09 22
(210) 461815
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) KWITKOWSKI BARTOSZ, Leżajsk, PL.
(540) PREBYTES SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny, biały, szary
(531) 24.01.03, 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 chipy [układy scalone], czytniki kodów kresowych,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, magnetyczne interfejsy
komputerowe, karty magnetyczne, zakodowane magnetycznie,
karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, urządzenia do komunikacji wewnętrzne,magnetyczne karty identyfikujące, 35 pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie
informacji w plikach dla osób trzecich, sortowanie danych w bazach
komputerowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, 45 doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo
w zakresie własności intelektualnej, monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych.
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DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA
PRAWA OCHRONNEGO
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
328140
333331
361254
366857
376536
392262
397796
403495
407132
407829
409334
409986
410381
410868
411394
413082
418052
418054
418475
421096
423319
423327
423331
423343
423477
423486
425787
426203
426540
426542
426734
427013
429804
429815
429832
430702
430890
430891
432160
432207
432237
432853
433125
434376
434433
434467
434470
434794
435458
435460
435630
435642
435699
436181
436363
436981
438033

22/2007
05/2008
02/2010
12/2010
02/2011
04/2012
13/2012
23/2012
05/2013
06/2013
09/2013
10/2013
11/2013
12/2013
13/2013
16/2013
25/2013
25/2013
26/2013
04/2014
08/2014
08/2014
08/2014
08/2014
09/2014
09/2014
13/2014
14/2014
14/2014
14/2014
14/2014
15/2014
20/2014
20/2014
20/2014
21/2014
22/2014
22/2014
24/2014
24/2014
24/2014
26/2014
26/2014
02/2015
03/2015
03/2015
03/2015
03/2015
04/2015
04/2015
05/2015
07/2015
05/2015
06/2015
06/2015
07/2015
10/2015

438100
438131
438523
439695
441355
441629
441639
441739
441744
442425
442610
443043
443116
443302
443383
443655
444063
444064
444065
444066
444067
444308
444313
444610
444888
445237
445511
445744
445745
445849
446260
446373
446447
447258
447528
448387
448441
448679
448680
448847
449427
449776
449779
449818
450576
451015
451097
451234
451449
451509
451512
451592
451594
451948
452022
452236
452272

10/2015
10/2015
11/2015
13/2015
16/2015
16/2015
16/2015
16/2015
16/2015
18/2015
18/2015
19/2015
19/2015
19/2015
20/2015
20/2015
21/2015
21/2015
21/2015
21/2015
21/2015
21/2015
19/2015
22/2015
22/2015
22/2015
23/2015
23/2015
23/2015
24/2015
24/2015
25/2015
4/2016
26/2015
1/2016
3/2016
3/2016
3/2016
3/2016
3/2016
5/2016
5/2016
5/2016
5/2016
7/2016
8/2016
8/2016
8/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
10/2016
10/2016
11/2016
11/2016

452409
452410
452515
452517
452698
452899
452905
452912
452936
453274
453276
453771
454271
455242
455717
456122
457065
457225
457589
457593
457928
458163
458378
459167
459440
459782
459884
460294
460915

Nr 9/2017

11/2016
11/2016
11/2016
11/2016
12/2016
12/2016
12/2016
12/2016
12/2016
12/2016
12/2016
12/2016
14/2016
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

461055
461483
462572
463249
463411
463436
463437
463442
463502
463679
463869
463875
463929
464118
464129
464387
464413
464673
464674
464783
465207
465323
465829
465843
466425
466432
466528
466872

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

319
DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
257002
284598
337292
337293
337294
365077
381500
390679
397572
397896
401998
402000
409927
411789
414007
421531
430275
436218
438634
439199
441677
441678
442019
442511
442700
443368

09/2003
24/2004
12/2008
12/2008
12/2008
09/2010
11/2011
01/2012
13/2012
13/2012
21/2012
21/2012
10/2013
13/2013
17/2013
05/2014
20/2014
06/2015
11/2015
12/2015
16/2015
16/2015
17/2015
18/2015
18/2015
20/2015

443371
444433
444434
446172
447160
447161
447384
448171
449003
449900
450570
451551
452078
454042
454089
455012
455237
455930
456073
456718
456855
457357
458555
458997
459092
459864

20/2015
22/2015
22/2015
24/2015
26/2015
26/2015
1/2016
2/2016
4/2016
5/2016
10/2016
9/2016
10/2016
14/2016
14/2016
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Nr 9/2017
462597
462976
463170
463896
463943
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/
/
/
/
/

464342
465557
466158
466232
466897

/
/
/
/
/
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DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
372063
372064
372348
377691
387938
389592
391050
391454
392700
394716
406991
406997
409105
409106
411200
411204
411929
412016
414092
415403
415439
417435
419483
420278
423873
423874
423946
424150
424152
425118
425318
425319
425327
425348
425512
425641
426053
426367
426481
426482
426704
426942
427015
429527
430392
430502
430894
431680
432347
432781

20/2010
20/2010
21/2010
04/2011
22/2011
25/2011
02/2012
02/2012
04/2012
08/2012
05/2013
05/2013
09/2013
09/2013
12/2013
13/2013
14/2013
14/2013
17/2013
20/2013
20/2013
24/2013
01/2014
03/2014
10/2014
10/2014
10/2014
10/2014
10/2014
12/2014
12/2014
14/2014
12/2014
12/2014
13/2014
13/2014
13/2014
14/2014
14/2014
14/2014
14/2014
15/2014
15/2014
19/2014
21/2014
21/2014
22/2014
23/2014
25/2014
25/2014

433345
433594
434529
434531
435260
435587
435819
435887
435956
436410
437424
437426
437467
437597
437938
437944
438458
438808
438837
438877
439019
439398
439472
439853
439910
440101
440202
440524
441320
441342
441389
441391
441565
442916
442927
443139
443367
443696
444298
444359
444547
444549
444553
444554
444571
444736
444776
444937
445093
445494

26/2014
01/2015
03/2015
03/2015
04/2015
05/2015
05/2015
05/2015
06/2015
06/2015
09/2015
09/2015
09/2015
09/2015
10/2015
10/2015
11/2015
11/2015
11/2015
11/2015
12/2015
12/2015
12/2015
13/2015
16/2015
13/2015
13/2015
14/2015
16/2015
16/2015
16/2015
16/2015
16/2015
19/2015
19/2015
19/2015
20/2015
20/2015
21/2015
21/2015
22/2015
22/2015
22/2015
22/2015
22/2015
22/2015
22/2015
23/2015
22/2015
23/2015

445786
445996
446345
446654
446973
446998
447181
447182
447284
447415
447906
447962
447965
447966
448373
448507
448635
448641
448718
448883
449076
449669
449715
449750
450023
450072
450144
450165
450433
450463
450586
450587
450598
450662
450673
450898
450905

3379

23/2015
24/2015
25/2015
25/2015
26/2015
26/2015
26/2015
26/2015
01/2016
01/2016
02/2016
02/2016
02/2016
02/2016
03/2016
03/2016
03/2016
03/2016
03/2016
04/2016
04/2016
05/2016
05/2016
05/2016
06/2016
06/2016
06/2016
11/2016
06/2016
10/2016
11/2016
11/2016
10/2016
07/2016
07/2016
07/2016
08/2016

450907
450909
450926
450967
451021
451026
451027
451029
451030
451031
454917
454966
454985
455353
455394
455440
455619
455712
455720
455902
455903
455904
456043
456079
456150
456185
456411
456438
456705
456796
457078
457106
457185
457308
457445
457463

08/2016
08/2016
08/2016
08/2016
08/2016
08/2016
08/2016
08/2016
08/2016
08/2016
13/2016
12/2016
13/2016
14/2016
13/2016
14/2016
12/2016
13/2016
12/2016
13/2016
13/2016
13/2016
13/2016
13/2016
13/2016
13/2016
14/2016
14/2016
14/2016
14/2016
14/2016
14/2016
14/2016
14/2016
14/2016
14/2016
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PRZENIESIENIE PRAWA OCHRONNEGO
W STOSUNKU DO NIEKTÓRYCH TOWARÓW
(art. 162 ust. 4)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer macierzysty prawa
ochronnego na znak towarowy, nowy numer, nazwisko i imię lub
nazwę uprawnionego ze wskazaniem miejsca zamieszkania lub
siedziby uprawnionego na rzecz którego zostało przeniesione w części
prawo ochronne na znak towarowy, towary, nr WUP macierzystego.
64 801 64801-A
Metz Consumer Electronics, Zirndorf, Niemcy
klasa 09: przyrządy optyczne, a mianowicie projektory, przeglądarki slajdów i filmów oraz ich części; aparatura umożliwiająca korzystanie z urządzeń elektronicznych i ich części, a mianowicie sprzęt
radiowy, wzmacniacze elektroakustyczne, głośniki, urządzenia do
zapisu obrazu i dźwięku oraz odtwarzacze i odbiorniki telewizyjne;
kamery telewizyjne z wbudowanymi urządzeniami zapisującymi
i odtwarzającymi; elektroniczne maszyny liczące; alarmy ostrzegawcze i przeciwwłamaniowe oraz wyposażenie do nich
3/91

3380
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE
ZNAKÓW TOWAROWYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestru znaków
towarowych, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano wpisu
lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru znaków
towarowych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię lub nazwę oraz adres uprawnionego z podaniem nazwy kraju,
rubryka B - znak towarowy (wpisany znak towarowy lub jego odbitkę i klasy elementów graficznych - jeżeli znak je zawiera
- oraz, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji znaku, jego
rodzaj np. znak przestrzenny, dźwiękowy, a także w przypadku znaków barwnych określenie kolorów),
rubryka C - wykaz towarów przyporządkowanych do odpowiednich
klas towarowych,
rubryka D - prawa ograniczające prawo ochronne,
rubryka E - kategorię znaku lub prawa ochronnego (wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny, wspólne
prawo ochronne) oraz regulamin znaku,
rubryka F - wnioski i sprzeciwy oraz decyzje wydane w wyniku ich rozpoznania,
rubryka G - rejestracja międzynarodowa (adnotacja o rejestracji międzynarodowej na podstawie zgłoszenia lub rejestracji krajowej),
rubryka H - datę unieważnienia lub datę i przyczynę wygaśnięcia prawa ochronnego, zastąpienie rejestracji krajowej rejestracją międzynarodową.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, zmiana nazwy
uprawnionego, prawa ograniczające prawo ochronne,
zmiana regulaminu znaku wspólnego, sprostowania
istotnych pomyłek.
000349 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: APAVE GROUPE OU GAPAVE, PARYŻ,
Francja i dokonanie wpisu: GAPAVE, Paryż, Francja.
033426 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS
(SWITZERLAND) GMBH, BAZYLEA, Szwajcaria i dokonanie wpisu:
HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS LICENSING (SWITZERLAND)
GMBH, Bazylea, Szwajcaria.
038952 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SIGMA GROUP A.S., LUTIN, Czechy i dokonanie wpisu: SIGMA OZ spol. s.r.o., Lutin, Czechy.
040069 2017 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAYER HEALTHCARE LLC, PITTSBURGH,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Ascensia Diabetes
Care Holdings AG, Basel, Szwajcaria.
042436 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOVARTIS AG, BAZYLEA, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Novartis Consumer Health S.A., Prangins, Szwajcaria.
042524 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
045475 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RESOLUTION RESEARCH NEDERLAND BV,
VONDELINGENPLAAT RT, Holandia i dokonanie wpisu: Hexion VAD
B.V., Rotterdam, Holandia.
046050 2017 06 13 D. Dokonano wpisu: W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru

Nr 9/2017

Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1045/17/382) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527144 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-46050 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
046050 2017 04 13 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1158/17/007) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527000 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-46050 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
046051 2017 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGROS TRADING CONFECTIONERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: AGROS TRADING CONFECTIONERY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015157968.
046052 2017 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGROS TRADING CONFECTIONERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: AGROS TRADING CONFECTIONERY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015157968.
046427 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEFAL S.A., RUMILLY, Francja i dokonanie
wpisu: TEFAL, Rumilly, Francja.
046517 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
046523 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLIMERI EUROPA S.P.A., BRINDISI, Włochy i dokonanie wpisu: POLIMERI EUROPA S.P.A., San Donato Milanese, Włochy.
046523 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLIMERI EUROPA S.P.A., San Donato
Milanese, Włochy i dokonanie wpisu: VERSALIS S.p.A., San Donato
Milanese, Włochy.
046921 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RESOLUTION RESEARCH NEDERLAND BV,
VONDELINGENPLAAT RT, Holandia i dokonanie wpisu: Hexion VAD
B.V., Rotterdam, Holandia.
047297 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HENKEL CORPORATION, ROCKY HILL, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Henkel IP & Holding
GmbH, Düsseldorf, Niemcy.
048133 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
048179 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HENKEL CORPORATION, ROCKY HILL, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Henkel IP & Holding
GmbH, Düsseldorf, Niemcy.
048249 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HENKEL CORPORATION, ROCKY HILL, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Henkel IP & Holding
GmbH, Düsseldorf, Niemcy.
048260 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HENKEL CORPORATION, ROCKY HILL, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Henkel IP & Holding
GmbH, Düsseldorf, Niemcy.

Nr 9/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

048513 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HENKEL CORPORATION, ROCKY HILL, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Henkel IP & Holding
GmbH, Düsseldorf, Niemcy.
049464 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
049535 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
050399 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
051347 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
051350 2017 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAYER HEALTHCARE LLC, PITTSBURGH,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Ascensia Diabetes
Care Holdings AG, Basel, Szwajcaria.
051882 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROCTER & GAMBLE HOLDING GMBH,
SZCHWALBACH AM TAUNUS, Niemcy i dokonanie wpisu: Henkel
AG & Co. KGaA, Düsseldorf, Niemcy.
051901 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
052058 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
052892 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
053190 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
053464 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HENKEL CORPORATION, ROCKY HILL, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Henkel IP & Holding
GmbH, Düsseldorf, Niemcy.
054055 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HENKEL CORPORATION, ROCKY HILL, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Henkel IP & Holding
GmbH, Düsseldorf, Niemcy.
054308 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVERKUSEN, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim am Rhein, Niemcy.
054651 2017 06 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LOHMAMNN & STOLTERFOHT GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, Witten, Niemcy i dokonanie wpisu: BOSCH REXROTH AG, Stuttgart, Niemcy.
055141 2017 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: THE GATES CORPORATION, DENVER,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GATES CORPORATION, Denver, Stany Zjednoczone Ameryki.
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055148 2017 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: THE GATES CORPORATION, DENVER,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GATES CORPORATION, Denver, Stany Zjednoczone Ameryki.
055386 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PABIANICKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127.
055410 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Grupa Kolastyna” Spółka Akcyjna, Kraków, Polska 472905994 i dokonanie wpisu: QXB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska 147483295.
055784 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
055819 2017 06 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: METSO LINDEMANN GMBH, DÜSSELDORF, Niemcy i dokonanie wpisu: Metso Germany GmbH, Düsseldorf, Niemcy.
055872 2017 06 21 A. Wporowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, BRENTFORD,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
058605 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
059442 2017 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAYER HEALTHCARE LLC, PITTSBURGH,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Ascensia Diabetes
Care Holdings AG, Basel, Szwajcaria.
059468 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
059815 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
062081 2017 06 13 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1162/17/922) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527101 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-62081 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
062081 2017 06 13 D. Dokonano wpisu: W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1021/17/136) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527019 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-62081 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
062239 2017 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HIAB AB, HUDIKSVALL, Szwecja i dokonanie wpisu: ZETECO Aktiebolag, Sztokholm, Szwecja.
062239 2017 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZETECO Aktiebolag, Sztokholm, Szwecja
i dokonanie wpisu: Cargotec Partner AB, Sztokholm, Szwecja.
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062592 2017 06 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: METSO MINERALS (DEUTSCHLAND)
GMBH, BOCHUM, Niemcy i dokonanie wpisu: Metso Germany
GmbH, Düsseldorf, Niemcy.
063569 2017 06 13 D. Dokonano wpisu: W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1194/17/687) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526995 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-63569 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
063569 2017 06 13 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1324/17/642) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526957 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-63569 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
063782 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STAHLGRUBER OTTO GRUBER AG, POING,
Niemcy i dokonanie wpisu: REMA TIP TOP AG, Poing, Niemcy.
063805 207 06 19 A. SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG,
BAAR, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Criterion Catalysts & Technologies L.P., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki.
063912 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
064801 2017 06 21 A,B. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: projektory, przeglądarki slajdów i filmów oraz
ich części; aparatura umożliwiająca korzystanie z urządzeń elektronicznych i ich części, a mianowicie sprzęt radiowy, wzmacniacze
elektroakustyczne, głośniki, urządzenia do zapisu obrazu i dźwięku oraz odtwarzacze i odbiorniki telewizyjne; kamery telewizyjne
z wbudowanymi urządzeniami zapisującymi i odtwarzającymi;
elektroniczne maszyny liczące; alarmy ostrzegawcze i przeciwwłamaniowe oraz wyposażenie do nich: klasa 9 i dokonanie wpisu:
Metz Consumer Electronics, Zirndorf, Niemcy oraz w rubryce B klasa 09: przyrządy optyczne, a mianowicie projektory, przeglądarki
slajdów i filmów oraz ich części; aparatura umożliwiająca korzystanie z urządzeń elektronicznych i ich części, a mianowicie sprzęt
radiowy, wzmacniacze elektroakustyczne, głośniki, urządzenia
do zapisu obrazu i dźwięku oraz odtwarzacze i odbiorniki telewizyjne; kamery telewizyjne z wbudowanymi urządzeniami zapisującymi i odtwarzającymi; elektroniczne maszyny liczące; alarmy
ostrzegawcze i przeciwwłamaniowe oraz wyposażenie do nich.
064801 2017 06 21 D. Dokonano wpisu: W dniu 09 września
2016 r. zawarto umowę cesji częściowej dla części towarów zawartych w klasie 09 na rzecz Metz Consumer Electronics, Zirndorf,
Niemcy.
064927 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HANSEN TRANSMISSIONS INTERNATIONAL N.V., Edegem, Belgia i dokonanie wpisu: ZF WIND POWER ANTWERPEN, Lommel, Belgia.
065403 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: COOPERATIE AVEBE U.A., FOXHOL, Holandia i dokonanie wpisu: Coöperatie AVBE U.A., Veendam, Holandia.
065408 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
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NA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE
SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
066525 2017 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RECKITT BENCKISER N.V., HOOFDDORP,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Finish B.V., Hoofddorp, Holandia.
067147 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE
SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
066526 2017 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RECKITT BENCKISER N.V., HOOFDDORP,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Finish B.V., Hoofddorp, Holandia.
066829 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY (DELAWARE CORPORATION), WILMINGTON, Stany Zjednoczone
Ameryki i dokonanie wpisu: COATINGS FOREIGN IP CO. LLC, NA,
Stany Zjednoczone Ameryki.
067027 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HENKEL CORPORATION, ROCKY HILL, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Henkel IP & Holding
GmbH, Düsseldorf, Niemcy.
067509 2017 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RECKITT BENCKISER N.V., HOOFDDORP,
Holandia i dokonanie wpisu: RECKITT BENCKISER POWER CLEANERS B.V., Hoofddorp, Holandia.
067639 2017 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MAN DIESEL SE, AUGSBURG, Niemcy i dokonanie wpisu: MAN Diesel & Turbo SE, Augsburg, Niemcy.
068332 2017 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips N.V., Eindhoven, Holandia i dokonanie wpisu: Philips Lighting Holding B.V., Eindhoven,
Holandia.
068990 2017 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips N.V., Eindhoven, Holandia i dokonanie wpisu: Philips Lighting Holding B.V., Eindhoven,
Holandia.
069110 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo „INTERMAG” Spółka
z o.o., Olkusz, Polska 001341192 i dokonanie wpisu: INTERMAG
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz, Polska
001341192.
070130 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALSTOM TECHNOLOGY LTD, Baden,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: GENERAL ELECTRIC TECHNOLOGY
GmbH, Baden, Szwajcaria.
070147 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
070773 2017 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DR.KARL THOMAE GMBH, BIBERACH,
Niemcy i dokonanie wpisu: Boehringen Ingelheim Pharma GmbH
& Co. KG, Ingelheim, Niemcy.
072190 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 300446241 i dokonanie
wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa, Polska 146980146.
072190 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
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Warszawa, Polska 146980146 i dokonanie wpisu: GULVINI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek, Polska 146980146.
072190 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Opatówek, Polska 146980146 i dokonanie wpisu: CHOCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska.
072190 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.
073154 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
073156 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
076854 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SMITHKLINE BEECHAM LIMITED, BRENTFORD, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
073698 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VARDO ENTRANCE SOLUTIONS
AB, MALMÖ, Szwecja i dokonanie wpisu: Crawford Group AB, Malmö, Szwecja.
073698 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Crawford Group AB, Malmö
Szwecja i dokonanie wpisu: ASSA ABLOY Entrance Systems IDDS
AB, Malmö, Szwecja.
073698 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ASSA ABLOY Entrance Systems
IDDS AB, Malmö, Szwecja i dokonanie wpisu: ASSA ABLOY Entrance
Systems IDDS AB, Landskrona, Szwecja.
073698 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ASSA ABLOY Entrance Systems IDDS AB,
Landskrona, Szwecja i dokonanie wpisu: ASSA ABLOY Entrance Systems AB, Landskrona, Szwecja
075214 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SAINT-GOBAIN VIDROS S.A., SAO PAULO,
Brazylia i dokonanie wpisu: COLOREX COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS LTDA, Săo Paulo, Brazylia.
075214 2017 06 20 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 11 maja 2015 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez NADIR FIGUEIREDO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO S/A Săo Paulo, Brazylia na czas nieokreślony.
075261 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EXACTUS Anna Deja-Berduła, Ewa Mastalerz, Marek Wiktorowski Sp. J., Łódź, Polska i dokonanie wpisu:
EXACTUS Ewa Mastalerz, Marek Wiktorowski Spółka Jawna, Łódź,
Polska 470502921.
075814 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EUROCOLOR Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, Łódź, Polska i dokonanie wpisu: POL-EXPO
PRZEDSIĘBIORSTWO IMPORTOWO-EKSPORTOWE LESZEK KRASOWIAK, Zgierz, Polska 004288050.
076401 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
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076885 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KOHLER FRANCE, SAINT-DENIS LA PLAINE, Francja i dokonanie wpisu: Kohler Co., Kohler, Stany Zjednoczone Ameryki.
077414 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
077415 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
079119 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVRKUSEN, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim am Rhein, Niemcy.
082526 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY (DELAWARE
CORPORATION), BOSTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Gillette Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone
Ameryki.
082673 2017 06 07 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 23 lutego 2017 r. Sad Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi, Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt:
LD.XV.Ns-Rej.Za 324/17/571) wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2523124 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R.82673 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie”.
083131 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
085394 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ARLA FOODS Sp. z o.o., Gościno, Polska
i dokonanie wpisu: ARLA FOODS AMBA, VIBY J, Dania.
085395 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ARLA FOODS Sp. z o.o., Gościno, Polska
i dokonanie wpisu: ARLA FOODS AMBA, VIBY J, Dania.
086410 2017 06 13 D. Dokonano wpisu: W dniu 30 marca 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1067/17/826) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527061 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-86410 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
086410 2017 06 13 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1063/17/323) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526927 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-86410 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
086472 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SMITHKLINE BEECHAM LIMITED, BRENTFORD, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
087968 2017 96 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PREMIUM MANAGEMENT SPÓŁ-
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Gdynia, Polska i dokonanie wpisu: PREMIUM
MANAGEMENT – TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Gdynia, Polska 221995440.
088186 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „LEVANT” Przedsiębiorstwo Handlowe
Wielobranżowe Kasem Bahloul, Poznań, Polska 630278638 i dokonanie wpisu: LEVANT FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 360519750.
090544 2017 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BOEHRINGER INGELHEIM KG, INGELHEIM
AM RHEIN, Niemcy i dokonanie wpisu: Boehringer IngeIheim Pharma GmbH & Co. KG, Ingelheim, Niemcy.
090782 2017 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RECKITT BENCKISER N.V., HOOFDDORP,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Laundry Detergents
(No. 1) B.V., Hoofddorp, Holandia.
091541 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Arla Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gościno, Polska i dokonanie wpisu: ARLA FOODS
AMBA, VIBY J, Dania.
092211 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
092212 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
093471 2017 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NANSO GROUP OY, NOKIA, Finlandia i dokonanie wpisu: Pierre Robert Oy, Vantaa, Finlandia.
093563 2017 06 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o., Dąbrowa Górnicza, Polska i dokonanie
wpisu: DĄBROWSKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza, Polska 273306457.
094326 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT; LEVERKUSEN, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim am Rhein, Niemcy.
095082 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, BRENTFORD,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
097097 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC.,
TOKIO, Japonia i dokonanie wpisu: Sony Interactive Entertainment
Inc., Tokio, Japonia.
101467 2017 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RECKITT BENCKISER N.V., HOOFDDORP,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Laundry Detergents
(No. 1) B.V., Hoofddorp, Holandia.
102163 2017 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KERAMAG Keramische Werke GmbH, Ratingen, Niemcy i dokonanie wpisu: KERAMAG Service GmbH & Co.
KG, Pfullendorf, Niemcy.
102575 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC.,
TOKIO, Japonia i dokonanie wpisu: Sony Interactive Entertainment
Inc., Tokio, Japonia.
102576 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC.,
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TOKIO, Japonia i dokonanie wpisu: Sony Interactive Entertainment
Inc., Tokio, Japonia.
103188 2017 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HARTING KGAA, ESPELKAMP, Niemcy
i dokonanie wpisu: HARTING AG & Co.KG, Espelkamp, Niemcy.
103236 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, BRENTFORD,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu:GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
104140 2017 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NANSO GROUP OY, NOKIA, Finlandia i dokonanie wpisu: Pierre Robert Oy, Vantaa, Finlandia.
104264 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo INTERMAG
Spółka z o.o., Osiek, Polska 001341192 i dokonanie wpisu: INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz,
Polska 001341192.
104394 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo INTERMAG
Spółka z o.o., Osiek, Polska 001341192 i dokonanie wpisu: INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz,
Polska 001341192.
104402 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo INTERMAG
Spółka z o.o., Osiek, Polska 001341192 i dokonanie wpisu: INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz,
Polska 001341192.
104403 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo INTERMAG
Spółka z o.o., Osiek, Polska 001341192 i dokonanie wpisu: INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz,
Polska 001341192.
104552 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT; LEVERKUSEN, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim am Rhein, Niemcy.
104810 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Point Group Financial Admobile Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: MEDIA POINT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140393442.
104811 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Point Group Financial Admobile Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: MEDIA POINT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140393442.
104816 2017 06 28 D. Dokonano wpisu: „W dniu 26 września
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13653/16/653) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2506266 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-104816 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec Krotex Pharm
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
z siedzibą w Warszawie”.
104866 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ARVIVERENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 361796640 i dokonanie
wpisu: KROTEX PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146429170.
105111 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT; LEVERKU-
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SEN, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim am Rhein, Niemcy.

gowo, Polska 190928068 i dokonanie wpisu: TAN-VIET INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA, Łęgowo, Polska 190928068.

106129 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Destylernia „Polmos” w Krakowie S.A.,
Kraków, Polska 350511548 i dokonanie wpisu: DESTYLERNIA POLMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KRAKOWIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 350511548.

111739 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FITTYDENT INTERNATIONAL GMBH, PINKAFELD, Austria i dokonanie wpisu: FITTYDENT INTERNATIONAL
GMBH, Wiedeń, Austria.

106130 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Destylernia „Polmos” w Krakowie S.A.,
Kraków, Polska 350511548 i dokonanie wpisu: DESTYLERNIA POLMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KRAKOWIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 350511548.
106135 2017 06 13 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1352/17/803) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527203 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-106135 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
106135 2017 06 13 D. Dokonano wpisu: W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1018/17/622) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526892 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-106135 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.

112263 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
112375 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PREMARK RWP HOLDINGS, INC. (A DELAWARE CORPORATION), WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: PREMARK RWP HOLDINGS, LLC., WILMINGTON,
Stany Zjednoczone Ameryki.
112375 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PREMARK RWP HOLDINGS, LLC., WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: WILSONART LLC, Glenview, Stany Zjednoczone Ameryki.
112375 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WILSONART LLC, Glenview, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: WILSONART LLC, Austin, Stany Zjednoczone Ameryki.
112444 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VÄDERSTAD-VERKEN AB, VÄDERSTAD,
Szwecja i dokonanie wpisu: VÄDERSTAD HOLDING AB, Väderstad,
Szwecja.

106824 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, BRENTFORD,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.

113575 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RIDEX DEKORACJA SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań,
Polska 630800247 i dokonanie wpisu: RIDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 630800247.

108469 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, BRENTFORD,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.

113839 2017 06 14 D. Wykreślono wpis: „W dniu 5 grudnia
2016 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek o dokonanie
w rejestrze wpisu informacji o zajęciu prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy (sygn. post. egz. Nr MCH Km 135/16)”.

108497 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, BRENTFORD,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.

113840 2017 06 14 D. Wykreślono wpis: „W dniu 5 grudnia
2016 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek o dokonanie
w rejestrze wpisu informacji o zajęciu prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy (sygn. post. egz. Nr MCH Km 135/16)”.

108498 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, BRENTFORD,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.

113841 2017 06 14 D. Wykreślono wpis: „W dniu 5 grudnia
2016 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek o dokonanie
w rejestrze wpisu informacji o zajęciu prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy (sygn. post. egz. Nr MCH Km 135/16)”.

109190 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.

114382 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WYETH HOLDINGS LLC, MADISON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Wyeth Holdings LLC,
Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.

110468 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HOUSE Spółka z o.o., Zielona Góra, Polska
970042409 i dokonanie wpisu: BIWA – BIJOU URSZULA BAGIŃSKA,
Zielona Góra, Polska 080112047.

115008 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TESCO STORES LIMITED, CHESHUNT, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: TESCO STORES LIMITED, Welwyn Garden City, Wielka Brytania.

110895 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Wydawnictwo FAMILY CUP Janusz
Leszczyc-Zielonacki, Kraków, Polska 272352573 i dokonanie wpisu:
PIOTR LESZCZYC-ZIELONACKI, Kraków, Polska.

115010 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TESCO STORES LIMITED, CHESHUNT, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: TESCO STORES LIMITED, Welwyn Garden City, Wielka Brytania.

111063 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.

115008 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TESCO STORES LIMITED, CHESHUNT, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: TESCO STORES LIMITED, Welwyn Garden City, Wielka Brytania.

111486 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Tan-Viet International Ltd. Sp. z o.o., Łę-

115010 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TESCO STORES LIMITED, CHE-
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SHUNT, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: TESCO STORES LIMITED, Welwyn Garden City, Wielka Brytania.
115011 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TESCO STORES LIMITED, CHESHUNT, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: TESCO STORES LIMITED, Welwyn Garden City, Wielka Brytania.
115243 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Sobieski Spółka z o.o., Warszawa, Polska
230030460 i dokonanie wpisu: MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460.
115243 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460 i dokonanie wpisu: Marie Brizard Wine & Spirits, Ivry
sur Seine, Francja.
115263 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FABRICAS AGRUPADAS DE
MUÑECAS DE ONIL, S.A., ONIL (ALICANTE), Hiszpania i dokonanie
wpisu: FABRICAS AGRUPADAS DE MUÑECAS DE ONIL, S.A., Alicante, Hiszpania.
115517 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZPT ELMILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecinek, Polska 145889260 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kruszwica, Polska 091279630.
115760 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: COLEX Spółka z o.o., Zgierz, Polska
470520600 i dokonanie wpisu: CLARIANT PLASTICS & COATINGS
(POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstantynów Łódzki, Polska 470520600.
115835 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „HOUSE” Sp. z o.o., Zielona Góra, Polska
970042409 i dokonanie wpisu: BIWA – BIJOU URSZULA BAGIŃSKA,
Zielona Góra, Polska 080112047.
115951 2017 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „NORDGLASS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Koszalin, Polska 330013139 i dokonanie wpisu:
NGTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147331119.
116002 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOVARTIS AG, BASEL, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Novartis Consumer Health S.A., Prangins, Szwajcaria.
116166 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OTTO FINANCE CYPRUS LTD., NIKOZJA,
Cypr i dokonanie wpisu: Otto Russland Beteiligungs – und Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg, Niemcy.
116166 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Otto Russland Beteiligungs – und Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: H.I.S
Textil GmbH, Hamburg, Niemcy.
116167 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OTTO FINANCE CYPRUS LTD., NIKOZJA,
Cypr i dokonanie wpisu: Otto Russland Beteiligungs – und Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg, Niemcy.
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116398 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RASSPE SYSTEMTECHNIK GMBH & CO.KG,
SOLINGEN, Niemcy i dokonanie wpisu: RASSPE SYSTEMTECHNIK
GMBH, Wermelskirchen, Niemcy.
116639 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DREAMWELL, LTD., LAS VEGAS, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Dreamwell, Ltd., Atlanta,
Stany Zjednoczone Ameryki.
116696 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OTTO FINANCE CYPRUS LTD., NIKOZJA,
Cypr i dokonanie wpisu: Otto Russland Beteiligungs – und Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg, Niemcy.
116888 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CANDY ELETTRODOMESTICI, BRUGHERIO, Włochy i dokonanie wpisu: CANDY HOOVER GROUP S.R.L.,
BRUGHERIO (MB), Włochy.
116696 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Otto Russland Beteiligungs – und Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: H.I.S
Textil GmbH, Hamburg, Niemcy.
116697 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OTTO FINANCE CYPRUS LTD., NIKOZJA,
Cypr i dokonanie wpisu: Otto Russland Beteiligungs – und Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg, Niemcy.
116697 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Otto Russland Beteiligungs – und Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: H.I.S
Textil GmbH, Hamburg, Niemcy.
116869 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
002050380.
116870 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
002050380.
116871 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
002050380.
116874 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
002050380.
116878 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
002050380.

116167 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Otto Russland Beteiligungs – und Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: H.I.S
Textil GmbH, Hamburg, Niemcy.

117415 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZENITH ELECTRONICS CORPORATION
(A DELAWARE CORPORATION), GLENVIEW, Stany Zjednoczone
Ameryki i dokonanie wpisu: Zenith Electronics LLC, Lincolnshire,
Stany Zjednoczone Ameryki.

116299 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Point Group Financial Admobile Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: MEDIA POINT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140393442.

117484 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
002050380.
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117508 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TAMINCO NV, GENT, Belgia i dokonanie
wpisu: TAMINCO BVBA, Gent, Belgia.
117536 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TAMINCO NV, GENT, Belgia i dokonanie
wpisu: TAMINCO BVBA, Gent, Belgia.
117851 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Comex Joint Venture Spółka z o.o.,
Gdańsk, Polska i dokonanie wpisu: COMEX SPÓŁKA AKCYJNA,
Gdańsk, Polska 001261671.
118129 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVEREST TEXTILE CO., LTD., TAINAN HSIEN, Tajwan i dokonanie wpisu: EVEREST TEXTILE CO., LTD.,
Tainan City, Tajwan.
118260 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FESTINA LOTUS, S.A., BARCELONA, Hiszpania i dokonanie wpisu: FESTINA LOTUS, S.A., Madryt.
Hiszpania.
118493 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AROMATIC AB, SZTOKHOLM, Szwecja
i dokonanie wpisu: BAKEX AG, Kuessnacht am Rigi, Szwajcaria.
118662 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
118737 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CROW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bolechowo-Osiedle, Polska 302576321 i dokonanie wpisu: CROW 7
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo-Osiedle, Polska 361921789.
118737 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CROW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo-Osiedle, Polska 361921789 i dokonanie wpisu: CROW IP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo-Osiedle, Polska 361921789.
118809 2017 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BORSODCHEM RT., KAZINCBARCIKA, Węgry i dokonanie wpisu: BorsodChem Zrt, Kazincbarcika, Węgry.
118995 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZIH CORP., HAMILTON, Bermudy i dokonanie wpisy: ZIH Corp., Lincolnshire, Stany Zjednoczone
Ameryki.
119045 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CROW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bolechowo-Osiedle, Polska 302576321 i dokonanie wpisu: CROW 7
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo-Osiedle, Polska 361921789.
119045 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CROW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo-Osiedle, Polska 361921789 i dokonanie wpisu: SOLARIS IP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo-Osiedle, Polska 361921789.
119212 2017 06 28 D. Dokonano wpisu: W dniu 3 kwietnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1273/17/745) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527533 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-119212 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
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z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
119212 2017 06 28 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1317/17/524) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527054 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-119212 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
119447 2017 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ITM ENTERPRISES (SOCIETE ANONYME),
PARYŻ, Francja i dokonanie wpisu: ITM Enterprises Société par action simplifiée, Paryż, Francja.
119751 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LA SENZA CORPORATION, DORVAL, Kanada i dokonanie wpisu: LA SENZA CORPORATION, Halifax, Kanada.
121465 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, BRENTFORD,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
121466 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, BRENTFORD,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
121467 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, BRENTFORD,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
121468 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, BRENTFORD,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
121469 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, BRENTFORD,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
121519 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, BRENTFORD,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
122018 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Spółdzielnia Inwalidów CHEMOS, Opalenica, Polska i dokonanie wpisu: CHEMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opalenica, Polska 000454853.
122207 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TESCO STORES LIMITED, CHESHUNT, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: TESCO STORES LIMITED, Welwyn Garden City, Wielka Brytania.
122286 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HOUSE Spółka z o.o., Zielona Góra, Polska
970630359 i dokonanie wpisu: BIWA – BIJOU URSZULA BAGIŃSKA,
Zielona Góra, Polska 080112047.
122829 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
123132 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, BRENTFORD,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
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123246 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, BRENTFORD,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
124232 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
124241 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
125542 2017 06 13 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1316/17/123) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526911 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-125542 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
125542 2017 06 13 D. Dokonano wpisu: W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1275/17/547) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527106 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-125542 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
125958 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, BRENTFORD,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
126433 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SMITHSKLINE BEECHAM LIMITED, BRENTFORD, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
127561 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VELCRO INDUSTRIES B.V., CURACAO, Antyle Holenderskie i dokonanie wpisu: Velcro BVBA, Deinze, Belgia.
128456 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ATECOM-KOMPUTERY” Krzysztof i Wioletta Glinieccy Spółka Jawna, Słupsk, Polska 770923688 i dokonanie wpisu: ATECOM KRZYSZTOF GLINIECKI DARIUSZ LUBKIEWICZ
SPÓŁKA JAWNA, Słupsk, Polska.
128695 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Grupa Kolastyna” Spółka Akcyjna, Kraków, Polska 472905994 i dokonanie wpisu: QXB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska 147483295.
128699 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, BRENTFORD,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
128805 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Grupa Kolastyna” Spółka Akcyjna, Kraków, Polska 472905994 i dokonanie wpisu: QXB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska 147483295.
128963 2017 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ITM ENTEREPRISES (SOCIÉTÉ ANONYME),
PARIS, Francja i dokonanie wpisu: ITM Enterprises Société par action simplifiée, Paryż, Francja.
129914 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KABASHIKI KAISHA SONY COMPUTER EN-
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TERTAINMENT UŻYWAJĄCY RÓWNIEŻ NAZWY SONY COMPUTER
ENTERTAINMENT INC., TOKIO, Japonia i dokonanie wpisu: Sony Interactive Entertainment Inc., Tokio, Japonia.
131630 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXOSMITHJLINE LLC, WILMINGTON,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
131789 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOVARTIS AG, BAZYLEA, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Novartis Consumer Health S.A., Prangins, Szwajcaria.
132259 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXOSMITHJLINE LLC, WILMINGTON,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
133583 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
134331 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
134456 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, BRENTFORD,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
135456 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
135482 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Destylernia POLMOS w Krakowie Spółka
Akcyjna, ul. Fabryczna 13, 31-553 Kraków, Polska 350511548 i dokonanie wpisu: DESTYLERNIA „POLMOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KRAKOWIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków, Polska 350511548.
135738 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Grupa Kolastyna” Spółka Akcyjna, Kraków, Polska 472905994 i dokonanie wpisu: QXB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska 147483295.
135739 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Grupa Kolastyna” Spółka Akcyjna, Kraków, Polska 472905994 i dokonanie wpisu: QXB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska 147483295.
135790 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
135896 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
137166 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
137534 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, BRENTFORD,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
137563 2017 06 19 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 6 kwietnia 2016 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji
na używanie znaku towarowego przez PricewaterhouseCoopers
Polska Sp. z o.o., Warszawa, Polska na czas nieokreślony”.
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137566 2017 06 19 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 6 kwietnia 2016 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji
na używanie znaku towarowego przez PricewaterhouseCoopers
Polska Sp. z o.o., Warszawa, Polska na czas nieokreślony”.
138304 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
138494 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
138624 2017 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego „Polmos” Sp. z o.o., Lublin, Polska 140665998 i dokonanie
wpisu: WÓDKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lublin, Polska 060456437.
138624 2017 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WÓDKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lublin,
Polska 060456437 i dokonanie wpisu: WÓDKA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lublin, Polska.
138624 2017 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WÓDKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Lublin, Polska i dokonanie wpisu: STOCK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 140665998.
139535 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CROW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bolechowo-Osiedle, Polska 302576321 i dokonanie wpisu: CROW 7
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo-Osiedle, Polska 361921789.
139535 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CROW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo-Osiedle, Polska 361921789 i dokonanie wpisu: SOLARIS IP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo-Osiedle, Polska 361921789.
139774 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KAROLINA BARANOWSKA, Zielona Góra,
Polska i dokonanie wpisu: CE Black Trust Holding II B.V., Amsterdam, Holandia.
139775 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KAROLINA BARANOWSKA, Zielona Góra,
Polska i dokonanie wpisu: CE Black Trust Holding II B.V., Amsterdam, Holandia.
140082 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PABIANICKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, 95-200 Pabianice, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, Polska i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127.
140966 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
141623 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CROW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bolechowo-Osiedle, Polska 302576321 i dokonanie wpisu: CROW 7
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo-Osiedle, Polska 361921789.
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141623 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CROW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo-Osiedle, Polska 361921789 i dokonanie wpisu: SOLARIS IP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo-Osiedle, Polska 361921789.
142016 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
143558 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA Spółka Akcyjna, 01-103 Warszawa, ul. Redutowa 9/23, Polska i dokonanie wpisu: LU POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
143973 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
144126 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SMITHKLINE BEECHAM LIMITED, BRENTFORD, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
144338 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska i dokonanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
144887 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
144888 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
145220 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PABIANICKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, 95-200 Pabianice, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, Polska i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127.
145230 2017 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RECKITT BENCKISER N.V., HOOFDDORP,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Brands Investments
B.V., Hoofdorp, Holandia.
145394 2017 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RECKITT BENCKISER N.V., HOOFDDORP,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Brands Investments
B.V., Hoofdorp, Holandia.
145532 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: P.H.W. „LEVANT” Kasem Bahloul,
Poznań, Polska 630278638 i dokonanie wpisu: LEVANT FOODS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
360519750.
145533 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: P.H.W. „LEVANT” Kasem Bahloul,
Poznań, Polska 630278638 i dokonanie wpisu: LEVANT FOODS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
360519750.
145765 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
146208 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SMITHKLINE BEECHAM LIMITED, BRENT-
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FORD, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
146541 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, BRENTFORD,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
146644 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SMITHKLINE BEECHAM LIMITED, BRENTFORD, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
146811 2017 06 01 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PUPIL Spółka z o.o., 00-835 Warszawa, ul. Miedziana 14, Polska 011897020 dokonanie wpisu: PUPIL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce, Polska 011897020.
147529 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA Spółka Akcyjna, 95-200 Pabianice, ul. Marszałka J. Piłsudskiego
5, Polska i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127.
149616 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
150387 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
150494 2017 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PPH TRANSSYSTEM S.A., Wola Dalsza,
Polska 690023050 i dokonanie wpisu: TRANSSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wola Dalsza, Polska 146958589.
150720 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
151022 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PABIANICKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, 95-200 Pabianice, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, Polska i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127.
151074 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 002050380.
151074 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GREMI BUSINESS COMMUNICATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146896842 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, Polska.
151442 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA Spółka Akcyjna, Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
151682 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SMITHKLINE BEECHAM LIMITED, BRENTFORD, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
151696 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
151810 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SMITHKLINE BEECHAM LIMITED, BRENT-
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FORD, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
151964 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Grupa Kolastyna” Spółka Akcyjna, Kraków, Polska 472905994 i dokonanie wpisu: QXB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska 147483295.
152148 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, BRENTFORD,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
152319 2017 06 2 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRETHER AG, BINNINGEN, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: FIT GMBH, ZITTAU OT HIRSCHFELDE, Niemcy.
152544 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SMITHKLINE BEECHAM LIMITED, BRENTFORD, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
152641 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Grupa Kolastyna” Spółka Akcyjna, Kraków, Polska 472905994 i dokonanie wpisu: QXB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska 147483295.
153194 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
„POLFA” Spółka Akcyjna, 95-200 Pabianice ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska
364297127.
153393 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SMITHKLINE BEECHAM LIMITED, BRENTFORD, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
154647 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GREMI BUSINESS COMMUNICATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146896842 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
154647 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 002050380.
154701 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TECHLAND Paweł Marchewka, 63-400
Ostrów Wielkopolski ul. Żółkiewskiego 3, Polska i dokonanie wpisu: MARCHEWKA TRADEMARK HOLDER SPÓŁKA JAWNA, Ostrów
Wielkopolski, Polska 302569717.
155769 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Prywatne Gospodarstwo Ogrodnicze
Spółka z o.o., 15-182 Białystok ul. Lipca 80, Polska i dokonanie wpisu: PGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrołęka, Polska 360361578.
155954 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAYER AG, LEVERKUSEN, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim AM
Rhein, Niemcy.
156690 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
156691 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
157075 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
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AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.

z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.

157525 2017 06 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Media Regionalne Biuro Reklamy Spółka z o.o., Warszawa, Polska 142708648 i dokonanie wpisu:
POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 012047699.

162544 2017 06 13 D. Dokonano wpisu: W dniu 30 marca 2017
r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1212/17/418) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527141 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-162544 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International
z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.

159487 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KROLL INC., NOWY JORK, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Kroll, LLC, Nowy Jork, Stany
Zjednoczone Ameryki.
159487 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Kroll, LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Ameryki i dokonanie wpisu: Kroll Ontrack, LLC, Eden Prairie, Stany
Zjednoczone Ameryki.
159488 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KROLL INC., NOWY JORK, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Kroll, LLC, Nowy Jork, Stany
Zjednoczone Ameryki.
159488 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Kroll, LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Ameryki i dokonanie wpisu: Kroll Ontrack, LLC, Eden Prairie, Stany
Zjednoczone Ameryki.
159597 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
159668 2017 06 22 D. Dokonano wpisu: W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1203/17/498) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526962 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-159668 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
159668 2017 06 22 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 kwietnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1330/17/359) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527541 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-159668 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
161125 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
161139 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
162317 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
162544 2017 06 13 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca 2017
r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1322/17/840) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526927 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-86410 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna

163139 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zakład Produkcji Preparatów
Dietetycznych i Ziołowych CENTURIA Spółka Jawna Irena Martich
i Katarzyna Brzosko-Barratt, Łomianki, Polska 002005817 i dokonanie wpisu: „CENTURIA SPÓŁKA JAWNA – MARTICH I WOŹNICKA”,
Łomianki, Polska 002005817.
163140 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zakład Produkcji Preparatów
Dietetycznych i Ziołowych CENTURIA Spółka Jawna Irena Martich
i Katarzyna Brzosko-Barratt, Łomianki, Polska 002005817 i dokonanie wpisu: „CENTURIA SPÓŁKA JAWNA – MARTICH I WOŹNICKA”,
Łomianki, Polska 002005817.
163141 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zakład Produkcji Preparatów
Dietetycznych i Ziołowych CENTURIA Spółka Jawna Irena Martich
i Katarzyna Brzosko-Barratt, Łomianki, Polska 002005817 i dokonanie wpisu: „CENTURIA SPÓŁKA JAWNA – MARTICH I WOŹNICKA”,
Łomianki, Polska 002005817.
163142 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zakład Produkcji Preparatów
Dietetycznych i Ziołowych CENTURIA Spółka Jawna Irena Martich
i Katarzyna Brzosko-Barratt, Łomianki, Polska 002005817 i dokonanie wpisu: „CENTURIA SPÓŁKA JAWNA – MARTICH I WOŹNICKA”,
Łomianki, Polska 002005817.
163184 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LAJKNIK HOLDING (SWITZERLAND) AG, SCHWENDE, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Leithart AG
Schweiz, Schwende, Szwajcaria.
163189 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA Spółka Akcyjna, Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
164521 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, BRENTFORD,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
165335 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Gamma” Spółka Jawna Edward Gacmanga, Kluczbork, Polska 004512895 i dokonanie wpisu: GAMMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kluczbork, Polska 530966287.
165548 2017 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RECKITT BENCKISER N.V., HOOFDDORP,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Laundry Detergents
(No. 1) B.V., Hoofddorp, Holandia.
165798 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EXPRESSMATTERS LIMITED,
Whitwood, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: EXPRESSMATTERS
LIMITED, Normanton, Wielka Brytania.
165798 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EXPRESSMATTERS LIMITED,
Normanton, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: EXPRESSMATTERS
LIMITED, Tadcaster, Wielka Brytania.
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165798 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EXPRESSMATTERS LIMITED,
Tadcaster, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: EXPRESSMATTERS
LIMITED, Selby, Wielka Brytania.
165798 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EXPRESSMATTERS LIMITED, Selby, Wielka
Brytania i dokonanie wpisu: HI INTERNATIONAL LIMITED, Manchester, Wielka Brytania.
165798 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HI INTERNATIONAL LIMITED, Manchester,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: HISENSE UK LIMITED, Leeds,
Wielka Brytania.
167909 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 002050380.
168349 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
168797 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BOEHRINGER INGELHEIM INTRNATIONAL
GMBH, INGELHEIM AM RHEIN, Niemcy i dokonanie wpisu: Pharmaton AG, Bazylea, Szwajcaria.
168828 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KUPIEC POZNAŃSKI MARKETING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
301618780 i dokonanie wpisu: KUPIEC POZNAŃSKI REAL ESTATE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
302274353.
168940 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
169705 2017 06 24 D. Dokonano wpisu: W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1215/17/621) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526932 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-169705 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
169705 2017 06 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 kwietnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1321/17/439) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526934 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-169705 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
170128 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
170184 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
171427 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
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172126 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „FLORIMA” Marek Perek, Łódź, Polska 470928420 i dokonanie
wpisu: FLORIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 101242370.
172192 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Centrum Medyczne „MEDYK” Stanisław
Mazur, Rzeszów, Polska 690028490 i dokonanie wpisu: MICHAŁ
MAZUR, Rzeszów, Polska.
172423 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
172424 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
172671 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
173506 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KROLL INC., NEW YORK, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Kroll, LLC, Nowy Jork, Stany
Zjednoczone Ameryki.
174102 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
174173 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA Spółka Akcyjna, Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
174269 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
174459 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA Spółka Akcyjna, Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
174931 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „HOUSE” Spółka z o.o., Zielona Góra, Polska 970630359 i dokonanie wpisu: BIWA – BIJOU URSZULA BAGIŃSKA, Zielona Góra, Polska 080112047.
174932 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „HOUSE” Spółka z o.o., Zielona Góra, Polska 970630359 i dokonanie wpisu: BIWA – BIJOU URSZULA BAGIŃSKA, Zielona Góra, Polska 080112047.
175023 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LAJKONIK HOLDING (SWITZERLAND) AG, SCHWENDE, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Leithart AG
Schweiz, Schwende, Szwajcaria.
175788 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, BRENTFORD,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
176871 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LAJKONIK HOLDING (SWITZERLAND) AG, SCHWENDE, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Leithart AG
Schweiz, Schwende, Szwajcaria.
176916 2017 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RECKITT BENCKISER N.V., HOOFDDORP,
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Holandia i dokonanie wpisu: RECKITT BENCKISER POWER CLEANERS B.V., Hoofddorp, Holandia.
176917 2017 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RECKITT BENCKISER N.V., HOOFDDORP,
Holandia i dokonanie wpisu: RECKITT BENCKISER POWER CLEANERS B.V., Hoofddorp, Holandia.
176918 2017 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RECKITT BENCKISER N.V., HOOFDDORP,
Holandia i dokonanie wpisu: RECKITT BENCKISER POWER CLEANERS B.V., Hoofddorp, Holandia.
178120 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, OPATÓWEK, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.
178401 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KAROLINA BARANOWSKA, Zielona Góra,
Polska i dokonanie wpisu: CE Black Trust Holding II B.V., Amsterdam, Holandia.
178402 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KAROLINA BARANOWSKA, Zielona Góra,
Polska i dokonanie wpisu: CE Black Trust Holding II B.V., Amsterdam, Holandia.
179567 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SMITHKLINE BEECHAM LIMITED, BRENTFORD, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
179598 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
002050380.
181053 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „HOUSE” Sp. z o.o., Zielona Góra, Polska
970630359 i dokonanie wpisu: BIWA – BIJOU URSZULA BAGIŃSKA,
Zielona Góra, Polska 080112047.
181099 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LU Polska S.A., Warszawa, Polska
650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
181988 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
182543 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
184525 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
184526 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
184643 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
185363 2017 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RECKITT BENCKISER N.V., HOOFDDORP,
Holandia i dokonanie wpisu: RECKITT BENCKISER POWER CLEANERS B.V., Hoofddorp, Holandia.
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185851 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, BRENTFORD,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
185852 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, BRENTFORD,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
186461 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
186919 2017 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „OMNIS” Organizowanie Pogrzebów
Sergiusz Protoklitow, Gorzów Wlkp., Polska 210067668 i dokonanie wpisu: WRZOS PIOTR ROZBEJKO ORGANIZACJA POGRZEBÓW
OMNIS, Moczkowo, Polska 210524930.
187682 2017 06 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ELBROX” Henryka Bobińska, Świecie,
Polska 092531281 i dokonanie wpisu: Alicja Bobińska-Kozłowska,
Tleń, Polska.
188838 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA Spółka Akcyjna, Warszawa,
Polska 650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
188905 2017 06 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „MORELI” SPÓŁKA CYILNA KAROL
MOREL, MARIANNA MOREL, MAGDALENA MOREL, Bliżyce, Polska
240933154 i dokonanie wpisu: „MORELI” MAGDALENA MOREL, Bliżyce, Polska 243549120.
188969 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
002050380.
188970 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
002050380.
190437 2017 06 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „Omnigena” Michał Kochanowski, Katarzyna Kochanowska Spółka Jawna, Pruszków, Polska 013283373 i dokonanie
wpisu: OMNIGENA MICHAŁ KOCHANOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA
JAWNA, Święcice, Polska 013283373.
190610 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
190649 2017 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA Spółka Akcyjna, Warszawa,
Polska 650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
190667 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, OPATÓWEK, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.
191030 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
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POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
191562 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
192168 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
192385 2017 06 28 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 561/17/854) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2524008 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-192385
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Solaris IP Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
192386 2017 06 28 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 lutego
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 564/17/057) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2523604 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-192386
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Solaris IP Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
192387 2017 06 28 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 lutego
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 562/17/255) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2523682 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-192387
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Solaris IP Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
192388 2017 06 28 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 lutego
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 569/17/062) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2523687 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-192388
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Solaris IP Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
192896 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
192827 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX HOLDING S.A., Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
194109 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
194651 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Point Group Financial Admobile Spółka
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z ograniczona odpowiedzialnością sp.k., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: MEDIA POINT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 14093442.
194896 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
196100 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOVARTIS AG, BAZYLEA, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Novartis Consumer Health S.A., Prangins, Szwajcaria.
196366 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
197107 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
197462 2017 06 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Biuro Handlowe „OPALEX” Sp. z o.o.,
Wałbrzych, Polska 005835169 i dokonanie wpisu: OPALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałbrzych, Polska
005835169.
197504 2017 06 28 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 lutego
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 567/17/260) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2523685 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-197504
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Solaris IP Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
197505 2017 06 28 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 marca 2017
r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 566/17/859) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2524009 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-197505 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Solaris IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
197667 2017 06 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
198069 2017 06 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Biuro Handlowe „OPALEX” Sp. z o.o.,
Wałbrzych, Polska 005835169 i dokonanie wpisu: OPALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałbrzych, Polska
005835169.
198252 2017 06 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
198747 2017 06 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 300446241 i dokonanie
wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa, Polska 146980146.
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198747 2017 06 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa, Polska 146980146 i dokonanie wpisu: GULVINI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek, Polska 146980146.
198747 2017 06 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Opatówek, Polska 146980146 i dokonanie wpisu: CHOCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska.
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POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 300446241 i dokonanie
wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa, Polska 146980146.
201797 2017 06 01 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa, Polska 146980146 i dokonanie wpisu: GULVINI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek, Polska 146980146.

198923 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOVARTIS AG, BAZYLEA, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Novartis Consumer Health S.A., Prangins, Szwajcaria.

201797 2017 06 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Opatówek, Polska 146980146 i dokonanie wpisu: CHOCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska.

199050 2017 06 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241

201797 2017 06 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.

199267 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „Amtra” Sp. z o.o., Będzin, Polska
272530098 i dokonanie wpisu: AMTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec, Polska 272530098.
199358 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
199727 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RK-SYSTEM Zenona Kacprzycka, Grodzisk
Mazowiecki, Polska i dokonanie wpisu: ROBERT KACPRZYCKI, ZENONA KACPRZYCKA RK-SYSTEM SPÓŁKA CYWILNA, Grodzisk Mazowiecki, Polska 011979188.
200194 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo
INTERMAG Spółka z o.o., Osiek, Polska 001341192 i dokonanie wpisu: INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olkusz, Polska 001341192.
200195 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo INTERMAG Spółka z o.o., Osiek, Polska 001341192 i dokonanie wpisu:
INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz, Polska 001341192.
200252 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo
INTERMAG Spółka z o.o., Osiek, Polska 001341192 i dokonanie wpisu: INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olkusz, Polska 001341192.
200358 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
200690 2017 06 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.

201828 2017 06 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
201877 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
201878 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa, Polska 146980146 i dokonanie wpisu: GULVINI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek, Polska 146980146.
201878 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Opatówek, Polska 146980146 i dokonanie wpisu: CHOCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska.
201878 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.
201893 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOVARTIS AG, BAZYLEA, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Novartis Consumer Health S.A., Prangins, Szwajcaria.
202003 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
202310 2017 06 19 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SALIX PHARMACEUTICALS, INC.,
RALEIGH, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Salix
Pharmaceuticals, Inc., Bridgewater, Stany Zjednoczone Ameryki.

200691 2017 06 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.

202371 2017 06 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Wydawnictwo EFEKTY
Karolina Lewandowska, Florentynowo, Polska 311616660 i dokonanie wpisu: Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY Karolina Lewandowska, Poznań, Polska 311616660.

201797 2017 06 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-

202716 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe-Kon-
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sulting „OTTIMA PLUS” A. Jabłoński, M. Jabłoński Spółka Jawna,
Dąbrowa Górnicza, Polska 276637404 i dokonanie wpisu: OTTIMA
PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice,
Polska 276637404.

205561 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „AMZ-KUTNO” Spółka z o.o.,
Kutno, Polska 472204412 i dokonanie wpisu: „AMZ-KUTNO” SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno, Polska.

202930 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.

205582 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE „YARD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska i dokonanie wpisu:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „YARD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
430322943.

203522 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
203579 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
203769 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „RABIT” Tomasz Tłuszcz, Głogów, Polska 390041212
i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNE „RABIT” TOMASZ TŁUSZCZ, Głogów, Polska 390041212.
203885 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HOUSE Spółka z o.o., Zielona Góra, Polska
970630359 i dokonanie wpisu: BAGIŃSKA URSZULA BIWA - BIJOU,
Zielona Góra, Polska 080112047.
204090 2017 06 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Wody Mineralne
OSTROMECKO Leszek Bokiej Zakład Pracy Chronionej, Ostromecko,
Polska 091361840 i dokonanie wpisu: WODY MINERALNE OSTROMECKO LESZEK BOKIEJ, Dąbrowa Chełmińska, Polska 091361840.
204165 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ITM ENTREPRISES (SOCIÉTÉ
ANONYME), PARIS, Francja i dokonanie wpisu: ITM ENTREPRISES
Société par actions simplifiée, Paryż, Francja.
204267 2017 06 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „PERO” Krzysztof
Czapla, Marek Trzciński-Spółka Cywilna, Kalej, Polska 150063122
i dokonanie wpisu: „PERO” Krzysztof Czapla, Karol Czapla, Ewa
Trzcińska, Marek Trzciński Spółka Cywilna, Wręczyca Wielka, Polska.
204526 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
204789 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „ORION” Jerzy Czernek, Łódź, Polska
473044471 i dokonanie wpisu: ORION TOBACCO POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 101813765.
204980 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
205119 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
205229 2017 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „DOMEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, Polska 152061311 i dokonanie
wpisu: DOMEX I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, Polska 242881361.
205281 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.

205859 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PLUTON T. I M. TARASIEWICZÓW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141706624 i dokonanie wpisu: PLUTON KAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 366108969.
205961 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
206620 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „PHARMA COSMETIC” Spółka Jawna Katarzyna Adamowicz, Kraków, Polska 350013075 i dokonanie wpisu:
PHARMA COSMETIC K.M. ADAMOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRAKÓW, Polska.
207088 2017 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Centrum Targowe „PTAK” Spółka Akcyjna, Rzgów, Polska 471100277 i dokonanie wpisu: „PTAK” SPÓŁKA
AKCYJNA, Rzgów, Polska 101295738.
207119 2017 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LU Polska S.A., Warszawa, Polska
650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
207375 2017 06 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, OPATÓWEK, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.
207377 2017 06 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, OPATÓWEK, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.
207378 2017 06 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, OPATÓWEK, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.
207721 2017 05 21 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy z dnia 1 maja 2014 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji
na używanie znaku towarowego przez, WINNER GROUP-WG, s.r.o.
Jablunkov, Czechy na czas nieokreślony.
207777 2017 06 24 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „MEDIA MIAR” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Wrocław, Polska 933014184
i dokonanie wpisu: MEDIA MIAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Łódź, Polska 933014184.
207817 2017 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAYER HEALTHCARE LLC (A DELAWARE
LIMITED LIABILITY COMPANY), PITTSBURGH, Stany Zjednoczone
Ameryki i dokonanie wpisu: Ascensia Diabetes Care Holdings AG,
Basel, Szwajcaria.
208122 2017 06 24 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zakład Automatyki i Urządzeń
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Pomiarowych AREX Sp. z o.o., Gdańsk, Polska 220087746 i dokonanie wpisu: ZAKŁAD AUTOMATYKI I URZĄDZEŃ POMIAROWYCH
AREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia,
Polska 220087746.
208246 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
208247 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
208272 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Kapitał Plus Katarzyna Michno, Rzeszów,
Polska 690657872 i dokonanie wpisu: IDEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180140253.
208302 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
208335 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HOTELE WIELKOPOLSKIE Sp. z o.o., Śrem,
Polska 639684009 i dokonanie wpisu: EVEREST FINANSE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LASCADA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Śrem, Polska 634534593.
208335 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVEREST FINANSE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LASCADA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Śrem, Polska 634534593 i dokonanie wpisu:
PAWEŁ NOREK LASCADA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Śrem, Polska
634534593.
208421 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „MILKA” Kamila Nowicka, Częstochowa, Polska 240178640 i dokonanie wpisu: MILKA KAMILA
MUSIAŁ, Częstochowa, Polska 240178640.
208471 2017 06 19 H. „Na podstawie & 30 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 115), Urząd Patentowy RP prostuje wpis
w rejestrze znaków towarowych pod numerem R.208471 w rubryce „H” w zakresie ochrony przedmiotowego znaku towarowego
poprzez wykreślenie wpisu: „Na podstawie art. 168 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
prawo ochronne na znak towarowy wygasło z dniem 2014.05.01”.
208550 2017 06 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kawaleria, Magdalena Łodzińska, Kraków, Polska 356791052 i dokonanie wpisu: KAWALERIA
MAGDALENA LUCHETTA ŁODZIŃSA, Kraków, Polska 356791052.
208551 2017 06 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kawaleria, Magdalena Łodzińska, Kraków, Polska 356791052 i dokonanie wpisu: KAWALERIA
MAGDALENA LUCHETTA ŁODZIŃSKA, Kraków, Polska 356791052.
208580 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
208665 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
208988 2017 06 22 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
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Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1157/17/606) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526931 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-208988 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
208988 2017 06 22 D. Dokonano wpisu: W dniu 3 kwietnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1150/17/799) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527488 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-208988 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
209126 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „MILKA” Kamila Nowicka, Częstochowa, Polska 240178640 i dokonanie wpisu: MILKA KAMILA
MUSIAŁ, Częstochowa, Polska 240178640.
209147 2017 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RECKITT BENCKISER N.V., HOOFDDORP,
Holandia i dokonanie wpisu: RECKITT BENCKISER VANISH B.V., Hoofddorp, Holandia.
209175 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, OPATÓWEK, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.
209256 2017 06 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kawaleria Magdalena Łodzińska, Kraków, Polska 356791052 i dokonanie wpisu: KAWALERIA
MAGDALENA LUCHETTA ŁODZIŃSKA, Kraków, Polska 356791052.
209383 2017 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Kapitał Plus Katarzyna Michno, Rzeszów,
Polska 690657872 i dokonanie wpisu: IDEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180140253.
209384 2017 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Kapitał Plus Katarzyna Michno, Rzeszów,
Polska 690657872 i dokonanie wpisu: IDEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180140253.
209859 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 300446241 i dokonanie
wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa, Polska 146980146.
209859 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa, Polska 146980146 i dokonanie wpisu: GULVINI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek, Polska 146980146.
209859 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Opatówek, Polska 146980146 i dokonanie wpisu: CHOCI SPÓŁKA
Z OGRANIOCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska.
209859 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANIOCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.
209993 2017 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
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WIEDZIALNOŚCIA, OPATÓWEK, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.

ska i dokonanie wpisu: EKLER s.c. CUKIERNICTWO-PIEKARSTWO
JAN, DANUTA, KRZYSZTOF DUDEK, Mińsk Mazowiecki, Polska
711571784.

209994 2017 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, OPATÓWEK, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.

214065 2017 06 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BIOFLUID” Spółka Jawna Wojciech Piasecki, Zbigniew
Piasecki, Włodzimierz Bargiełowski, Górki Małe, Polska 590031006
i dokonanie wpisu: BIFIX WOJCIECH PIASECKI SPÓŁKA JAWNA, Górki Małe, Polska 590031006.

210423 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
210464 2017 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STELMET Spółka Akcyjna, Jeleniów, Polska 971290109 i dokonanie wpisu: STELMET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 361561724.
210712 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „MILKA” Nowicka Kamila, Częstochowa, Polska 240178640 i dokonanie wpisu: MILKA KAMILA
MUSIAŁ, Częstochowa, Polska 240178640.
211261 2017 06 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GE Money Bank S.A., Gdańsk, Polska 190531170 i dokonanie wpisu: BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA,
Gdańsk, Polska 350535626.
211857 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Polski Związek Producentów,
Eksporterów i Importerów Mięsa, Warszawa, Polska 010700994
i dokonanie wpisu: ZWIĄZEK „POLSKIE MIĘSO”, Warszawa, Polska.
211858 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Polski Związek Producentów,
Eksporterów i Importerów Mięsa, Warszawa, Polska 010700994
i dokonanie wpisu: ZWIĄZEK „POLSKIE MIĘSO”, Warszawa, Polska.
211859 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Polski Związek Producentów,
Eksporterów i Importerów Mięsa, Warszawa, Polska 010700994
i dokonanie wpisu: ZWIĄZEK „POLSKIE MIĘSO”, Warszawa, Polska.
211860 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Polski Związek Producentów,
Eksporterów i Importerów Mięsa, Warszawa, Polska 010700994
i dokonanie wpisu: ZWIĄZEK „POLSKIE MIĘSO”, Warszawa, Polska
212167 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „MILKA” Kamila Nowicka, Częstochowa, Polska 240178640 i dokonanie wpisu: MILKA KAMILA
MUSIAŁ, Częstochowa, Polska 240178640.
212343 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Point Group Financial Admobile Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: MEDIA POINT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140393442.
212514 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MGC INWEST Spółka z o.o., Polkowice, Polska 020297912 i dokonanie wpisu: MGC INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 020297912.
213140 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA Spółka Akcyjna, Warszawa,
Polska 650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
213396 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
213461 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Jan Dudek, Mińsk Mazowiecki, Pol-

214129 2017 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STELMET Spółka Akcyjna, Jeleniów, Polska 971290109 i dokonanie wpisu: STELMET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 361561724.
214325 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sandomierz, Polska i dokonanie
wpisu: DOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Sandomierz, Polska.
214429 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA Spółka Akcyjna, Warszawa,
Polska 650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
214516 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „LARS” Andrzej Szymański, Poznań, Polska i dokonanie wpisu: ANDRZEJ SZYMAŃSKI LARS, Niepruszewo, Polska 008271431.
214517 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „LARS” Andrzej Szymański, Poznań, Polska i dokonanie wpisu: ANDRZEJ SZYMAŃSKI LARS, Niepruszewo, Polska 008271431.
214666 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
214775 2017 06 28 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 lutego
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 568/17/661) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2523688 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-214775
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Solaris IP Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
214776 2017 06 28 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 marca 2017
r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 570/17/774) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2524011 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-214776 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Solaris IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
215079 2016 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Towarzystwo Sportowe POLONIA
w Bytomiu, Bytom, Polska 273839395 i dokonanie wpisu: KLUB
SPORTOWY „POLONIA” BYTOM SPÓŁKA AKCYJNA, Bytom, Polska
241086905.
215413 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE „YARD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska i dokonanie wpisu:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „YARD” SPÓŁ-
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
430322943.

Holandia i dokonanie wpisu: RECKITT BENCKISER FINISH B.V., Hoofddorp, Holandia.

215597 2017 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ITM ENTREPRISES (SOCIÉTÉ ANONYME),
PARIS, Francja i dokonanie wpisu: ITM Entreprises Société par action simplifiée, Paryż, Francja.

218091 2017 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ITM ENTREPRISES (SOCIÉTÉ ANONYME),
PARIS, Francja i dokonanie wpisu: ITM Entreprises Société par action simplifiée, Paryż, Francja.

215622 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, BRENTFORD,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.

218111 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KRAKÓW INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140762780
i dokonanie wpisu: EPISO 3 ZAKOPIANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146598955.

215698 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Radio ESKA Spółka Akcyjna, Warszawa,
Polska 006217077 i dokonanie wpisu: NADAWCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017227957.
215959 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.
216177 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
216319 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Radio ESKA S.A., Warszawa, Polska
006217077 i dokonanie wpisu: NADAWCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017227957.
216451 2017 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AMOS Anna Orlicka-Sapa, Warszawa,
Polska 010525812 i dokonanie wpisu: USŁUGI FINANSOWE IZABELA
LIS, Warszawa, Polska 143183857.
216518 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
216528 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
216529 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
216607 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA Spółka Akcyjna, Warszawa,
Polska 650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
216989 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HOUSE Sp. z o.o., Zielona Góra, Polska
970630359 i dokonanie wpisu: BIWA - BIJOU URSZULA BAGIŃSKA,
Zielona Góra, Polska 080112047.

218112 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KRAKÓW INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140762780
i dokonanie wpisu: EPISO 3 ZAKOPIANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146598955.
218515 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Point Group Financial Admobile
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,
Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: MEDIA POINT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140393442.
218704 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
218772 2017 05 21 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy z dnia 1 maja 2014 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji
na używanie znaku towarowego przez, WINNER GROUP-WG, s.r.o.
Jablunkov, Czechy na czas nieokreślony.
219345 2017 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RECKITT BENCKISER N.V., HOOFDDORP,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Brands Investments
B.V., Hoofddorp, Holandia.
219430 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
219825 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
220095 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
220171 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
002050380.

217623 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Point Group Financial Admobile Sp. z o.o.
Sp. k., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: MEDIA POINT GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140393442.

220507 2017 06 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Stelmet S.A., Jeleniów, Polska 971290109
i dokonanie wpisu: STELMET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 361561724.

217657 2017 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ITM ENTREPRISES (SOCIÉTÉ ANONYME),
PARIS, Francja i dokonanie wpisu: ITM Entreprises Société par action simplifiée, Paryż, Francja.

220508 2017 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Stelmet S.A., Jeleniów, Polska 971290109
i dokonanie wpisu: STELMET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 361561724.

218013 2017 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RECKITT BENCKISER N.V., HOOFDDORP,

220666 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-

3400

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
220716 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
221188 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
221197 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
221520 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
221782 2017 06 07 D. Dokonano wpisu: Postanowieniem
z dnia 21 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt LD.XV.
Ns-Rej.Za 312/17/448) wpisał do Rejestru Zastawów pod pozycją
2522858 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-221782 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie”.
221857 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
221901 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
222692 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
222791 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
222792 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
223267 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
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223922 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
223994 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
224049 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
224680 2017 06 22 D. Dokonano wpisu: W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1026/17/141) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527117 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-224680 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
224680 2017 06 22 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1168/17/328) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526878 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-224680 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
224807 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
224967 2017 06 28 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1294/17/788) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526877 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-224967 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
224968 2017 06 22 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1279/17/151) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527002 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-224968 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.

223919 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.

224968 2017 06 22 D. Dokonano wpisu: W dniu 30 marca 2017
r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1000/17/093) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527110 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-224968 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.

223921 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.

225302 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.

223352 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
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225336 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
225375 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
225708 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
APIN Andrzej Pieńkosz, Wyszków, Polska 550475220 i dokonanie
wpisu: AGNIESZKA PIEŃKOSZ, Wyszków, Polska.
225708 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGNIESZKA PIEŃKOSZ, Wyszków, Polska
i dokonanie wpisu: ZNAK APIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wyszków, Polska
365180031.
226119 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
226120 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
226560 2016 06 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DELECTA SPÓŁKA AKCYJNA,
Włocławek, Polska 910144105 i dokonanie wpisu: BAKALLAND
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012272090.
226991 2017 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ITM ENTREPRISES (SOCIÉTÉ ANONYME),
PARIS, Francja i dokonanie wpisu: ITM Entreprises Société par action simplifiée, Paryż, Francja.
226992 2017 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ITM ENTREPRISES (SOCIÉTÉ ANONYME),
PARIS, Francja i dokonanie wpisu: ITM Entreprises Société par action simplifiée, Paryż, Francja.
227231 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HOUSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zielona Góra, Polska 970630359 i dokonanie wpisu:
BIWA - BIJOU URSZULA BAGIŃSKA, Zielona Góra, Polska 080112047.
227232 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „HOUSE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zielona Góra, Polska 970630359 i dokonanie wpisu:
BIWA - BIJOU URSZULA BAGIŃSKA, Zielona Góra, Polska 080112047.
227233 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo INTERMAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Osiek, Polska
001341192 i dokonanie wpisu: INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz, Polska 001341192.
227735 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
228220 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE
SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
228883 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
229369 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HOUSE Spółka z ograniczoną odpowie-
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dzialnością, Zielona Góra, Polska 970630359 i dokonanie wpisu:
BIWA - BIJOU URSZULA BAGIŃSKA, Zielona Góra, Polska 080112047.
230064 2017 06 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
230182 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Maciej Major, Częstochowa, Polska
i dokonanie wpisu: P.B.W.C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Potrzanowo, Polska 301086900.
230547 2017 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „NORDGLASS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin, Polska 330013139 i dokonanie
wpisu: NGTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 147331119.
231192 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE
SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
231564 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, OPATÓWEK, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.
231565 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „LEVANT” PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWE WIELOBRANŻOWE KASEM BAHLOUL, Poznań, Polska
630278638 i dokonanie wpisu: LEVANT FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 360519750.
231585 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
231842 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
232108 2017 06 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo „JANUS” Spółka Akcyjna, Toruń, Polska 871249854 i dokonanie wpisu: UNITED
BEVERAGES SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 871249854.
232510 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
232614 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
232615 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
233043 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
233193 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE
SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719
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233203 2017 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, OPATÓWEK, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.
233332 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
233728 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, OPATÓWEK, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.
233983 2017 06 28 D. Dokonano wpisu: „W dniu 2 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 571/17/175) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2523928 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-233983
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Solaris IP Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
234341 2017 06 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PREMIUM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Gdynia, Polska i dokonanie wpisu: PREMIUM
MANAGEMENT - TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Gdynia, Polska 221995440.
234342 2017 06 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PREMIUM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Gdynia, Polska i dokonanie wpisu: PREMIUM
MANAGEMENT - TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Gdynia, Polska 221995440.
234509 2017 06 07 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 20 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt LD.XV.
Ns-Rej.Za 330/17/288) wpisał do Rejestru Zastawów pod pozycją
2522749 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-234509 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie”.
234510 2017 06 07 D. Dokonano wpisu: Postanowieniem
z dnia 26 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
LD.XV.Ns-Rej.Za 325/17/972) wpisał do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2520483 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-234510 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A.
z siedzibą w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie”.
234511 2017 06 07 D. Dokonano wpisu: Postanowieniem
z dnia 26 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
LD.XV.Ns-Rej.Za 331/17/689) wpisał do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2520391 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-234511 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A.
z siedzibą w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie”.
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234683 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
234726 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DRINK SYSTEM Jolanta Frącek,
Myszków, Polska 241876330 i dokonanie wpisu: PURE NATURE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaski, Polska
101672247.
234726 2017 06 05 D. Dokonano wpisu: Postanowieniem
z dnia 21 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt LD.XV.
Ns-Rej.Za 320/17/967) wpisał do Rejestru Zastawów pod pozycją
2522854 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-234726 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie oraz JURAJSKA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
234881 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 970630359 i dokonanie
wpisu: BIWA - BIJOU URSZULA BAGIŃSKA, Zielona Góra, Polska
080112047.
235045 2017 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, OPATÓWEK, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.
235620 2017 06 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: STERLINGA BUSINESS CENTER Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 140603201
i dokonanie wpisu: GTC STERLINGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140329496.
236156 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WODY MINERALNE OSTROMECKO
LESZEK BOKIEJ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, Ostromecko, Polska
091361840 i dokonanie wpisu: WODY MINERALNE OSTROMECKO
LESZEK BOKIEJ, Ostromecko, Polska 091361840.
236427 2017 03 23 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo JANUS Spółka
Akcyjna, Toruń, Polska 871249854 i dokonanie wpisu: UNITED BEVERAGES SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 871249854.
236556 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
236578 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „LEVANT” PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWE WIELOBRANŻOWE KASEM BAHLOUL, Poznań, Polska
630278638 i dokonanie wpisu: LEVANT FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 360519750.
237424 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
238569 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo INTERMAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Osiek, Polska
001341192 i dokonanie wpisu: INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz, Polska 001341192.
238765 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
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POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.

POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.

238876 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEKLIMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Umienino-Łubki, Polska 140846346 i dokonanie
wpisu: PEKLIMAR SPÓŁKA AKCYJNA, Umienino-Łubki, Polska
140846346.

241335 2017 06 13 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1292/17/986) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527048 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-241335 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.

238876 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEKLIMAR SPÓŁKA AKCYJNA, Umienino-Łubki, Polska 140846346 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE
PEKLIMAR SPÓŁKA AKCYJNA, Umienino-Łubki, Polska 140846346.
238877 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEKLIMAR SPÓŁKA AKCYJNA, Umienino-Łubki, Polska 140846346 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE
PEKLIMAR SPÓŁKA AKCYJNA, Umienino-Łubki, Polska 140846346.
238931 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.

241335 2017 06 13 D. Dokonano wpisu: W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1010/17/414) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527104 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-241335 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.

239218 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, OPATÓWEK, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.

242346 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HOUSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zielona Góra, Polska 970630359 i dokonanie wpisu:
BIWA - BIJOU URSZULA BAGIŃSKA, Zielona Góra, Polska 080112047.

239219 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, OPATÓWEK, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.

242737 2017 06 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LADY KAMA KAROL MISZCZAK
SPÓŁKA JAWNA, Aleksandrów Łódzki, Polska 472919499 i dokonanie wpisu: LADY KAMA ANNA MISZCZAK SPÓŁKA JAWNA, Aleksandrów Łódzki, Polska 472919499

239309 2017 06 22 D. Dokonano wpisu: W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1029/17/344) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526996 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-239309 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.

242789 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.

239309 2017 06 22 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1164/17/724) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526998 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-239309 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
240798 2017 06 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VERNICOLOR Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Piotrków Trybunalski, Polska 592284349
i dokonanie wpisu: ICA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska 362839104.
240951 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEKLIMAR SPÓŁKA AKCYJNA, Umienino-Łubki, Polska 140846346 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE
PEKLIMAR SPÓŁKA AKCYJNA, Umienino-Łubki, Polska 140846346.
241082 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: P.H.W. LEVANT Kasem Bahloul,
Poznań, Polska 630278638 i dokonanie wpisu: LEVANT FOODS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
360519750.
241148 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-

242985 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Point Group Financial Admobile Spółka
z o.o. Spółka Komandytowa, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
MEDIA POINT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140393442.
242986 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Point Group Financial Admobile Spółka
z o.o. Spółka Komandytowa, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
MEDIA POINT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140393442.
243235 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo INTERMAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Osiek, Polska
001341192 i dokonanie wpisu: INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz, Polska 001341192.
243413 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
243476 2016 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Money.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wrocław, Polska 005983438 i dokonanie wpisu:
GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
142742958.
243962 2017 06 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SALVUM LABORATORIES S. ZAWADZKI
SPÓŁKA JAWNA, Janowice Wielkie, Polska 021406757 i dokonanie
wpisu: SALVUM LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jelenia Góra, Polska 021406757.
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244474 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Maciej Śniegórski, Gliwice, Polska i dokonanie wpisu: PAULINA ŚNIEGÓRSKA, Gliwice, Polska.
244571 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
244673 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
244674 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
244701 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo INTERMAG Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Osiek, Polska 001341192 i dokonanie wpisu: INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz, Polska 001341192.
244875 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO
INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Osiek, Polska 001341192 i dokonanie wpisu: INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz, Polska
001341192.
244951 2017 06 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Firma Produkcyjno-Handlowa „PAULA”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,
Kalisz, Polska 300979813 i dokonanie wpisu: INSPRADA RADAŚ
I RADAŚ SPÓŁKA JAWNA, Kalisz, Polska.
244983 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
002050380.
245038 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEKLIMAR SPÓŁKA AKCYJNA, Umienino-Łubki, Polska 140846346 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE
PEKLIMAR SPÓŁKA AKCYJNA, Umienino-Łubki, Polska 140846346.
245189 2017 06 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Firma Produkcyjno-Handlowa „PAULA”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,
Kalisz, Polska 300979813 i dokonanie wpisu: INSPRADA RADAŚ
I RADAŚ SPÓŁKA JAWNA, Kalisz, Polska.
245438 2017 06 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, OPATÓWEK, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.
245457 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
246242 2017 06 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Firma Produkcyjno-Handlowa „PAULA”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,
Kalisz, Polska 300979813 i dokonanie wpisu: INSPRADA RADAŚ
I RADAŚ SPÓŁKA JAWNA, Kalisz, Polska.
247186 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIH ACAMLA B.V., HOOFDDORP, Holandia i dokonanie wpisu: MIH Allegro BV, Hoofddorp, Holandia.
247186 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MIH Allegro BV, Hoofddorp, Holandia
i dokonanie wpisu: OLX Global B.V., Hoofddorp, Holandia.
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247585 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
247881 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIH ACAMLA B.V., HOOFDDORP, Holandia i dokonanie wpisu: MIH Allegro BV, Hoofddorp, Holandia.
247881 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MIH Allegro BV, Hoofddorp, Holandia
i dokonanie wpisu: OLX Global B.V., Hoofddorp, Holandia.
247895 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SALVUM LABORATORIES S. ZAWADZKI
SPÓŁKA JAWNA, Janowice Wielkie, Polska 021406757 i dokonanie
wpisu: SALVUM LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jelenia Góra, Polska 021406757.
248113 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KASEM BAHLOUL P.H.W. LEVANT,
Poznań, Polska 630278638 i dokonanie wpisu: LEVANT FOODS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
360519750.
248119 2017 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „NORDGLASS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin, Polska 330013139 i dokonanie
wpisu: NGTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 147331119.
248469 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
248674 2017 06 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PREMIUM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Gdynia, Polska i dokonanie wpisu: PREMIUM
MANAGEMENT - TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Gdynia, Polska 221995440.
249481 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
249792 2017 06 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PREMIUM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Gdynia, Polska i dokonanie wpisu: PREMIUM
MANAGEMENT - TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Gdynia, Polska 221995440.
249793 2017 06 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PREMIUM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Gdynia, Polska i dokonanie wpisu: PREMIUM
MANAGEMENT - TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Gdynia, Polska 221995440.
249794 2017 06 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PREMIUM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Gdynia, Polska i dokonanie wpisu: PREMIUM
MANAGEMENT - TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Gdynia, Polska 221995440.
250432 2017 06 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
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POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
250971 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
250977 2017 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY, BOSTON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Gillette Company
LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
251304 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SALVUM LABORATORIES S. ZAWADZKI
SPÓŁKA JAWNA, Janowice Wielkie, Polska 021406757 i dokonanie
wpisu: SALVUM LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jelenia Góra, Polska 021406757.
252116 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
252198 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO
INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Osiek, Polska 001341192 i dokonanie wpisu: INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz, Polska
001341192.
252199 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO INTERMAG SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osiek, Polska 001341192
i dokonanie wpisu: INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz, Polska 001341192.
252200 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO INTERMAG SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osiek, Polska 001341192
i dokonanie wpisu: INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz, Polska 001341192.
252206 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO INTERMAG SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osiek, Polska 001341192
i dokonanie wpisu: INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz, Polska 001341192.
252209 2017 06 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
252892 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
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253258 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
253372 2017 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „NORDGLASS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin, Polska 330013139 i dokonanie
wpisu: NGTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 147331119.
253373 2017 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „NORDGLASS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin, Polska 330013139 i dokonanie
wpisu: NGTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 147331119.
253630 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
253667 2017 06 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 300446241 i dokonanie
wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa, Polska 146980146.
253667 2017 06 01 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa, Polska 146980146 i dokonanie wpisu: GULVINI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek, Polska 146980146.
253667 2017 06 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek, Polska 146980146 i dokonanie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800.
253667 2017 06 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
254525 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
254527 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: P.H.W. LEVANT Kasem Bahloul,
Poznań, Polska 630278638 i dokonanie wpisu: LEVANT FOODS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
360519750.
254797 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.

252894 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.

254929 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.

252896 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.

254930 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.

253131 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.

255012 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
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255014 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.

258269 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LAJKONIK HOLDING (SWITZERLAND) AG, FRAUENFELD, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Leithart AG
Schweiz, Schwende, Szwajcaria.

255216 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOVARTIS AG, BAZYLEA, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Novartis Consumer Health S.A., Prangins, Szwajcaria.

259728 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEKLIMAR SPÓŁKA AKCYJNA, Umienino-Łubki, Polska 140846346 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE
PEKLIMAR SPÓŁKA AKCYJNA, Umienino-Łubki, Polska 140846346.

255387 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
255486 2017 06 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO JANUS
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 871249854 i dokonanie wpisu:
UNITED BEVERAGES SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 871249854.
255960 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
256491 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOVARTIS AG, BAZYLEA, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Novartis Consumer Health S.A., Prangins, Szwajcaria.
256967 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO
INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Osiek, Polska 001341192 i dokonanie wpisu: INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz, Polska
001341192.
257138 2017 06 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.

259999 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LAJKONIK HOLDING (SWITZERLAND) AG,
SCHWENDE, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Leithart AG Schweiz,
Schwende, Szwajcaria.
260088 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
260095 2017 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RECKITT BENCKISER N.V., HOOFDDORP,
Holandia i dokonanie wpisu: RECKITT BENCKISER VANISH B.V., Hoofddorp, Holandia.
260170 2017 06 13 D. Dokonano wpisu: W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1247/17/386) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527120 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-260170 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.

257353 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.

260170 2017 06 13 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 kwietnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1291/17/585) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527486 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-260170 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.

257355 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.

260550 2017 06 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO JANUS
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 871249854 i dokonanie wpisu:
UNITED BEVERAGES SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 871249854.

257357 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.

261082 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.

257404 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KASEM BAHLOUL P.H.W. LEVANT,
Poznań, Polska 630278638 i dokonanie wpisu: LEVANT FOODS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
360519750.

261650 2017 06 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 300446241 i dokonanie
wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa, Polska 146980146.

257847 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLSKA GRUPA BIZNESOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie Zdrój, Polska
240777748 i dokonanie wpisu: Visile UG, Offingen, Niemcy.

261650 2017 06 01 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa, Polska 146980146 i dokonanie wpisu: GULVINI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek, Polska 146980146.

258066 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SALVUM LABORATORIES S. ZAWADZKI
SPÓŁKA JAWNA, Janowice Wielkie, Polska 021406757 i dokonanie
wpisu: SALVUM LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jelenia Góra, Polska 021406757.
258237 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.

261650 2017 06 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek, Polska 146980146 i dokonanie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800.
261650 2017 06 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
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POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
261901 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO
INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Osiek, Polska 001341192 i dokonanie wpisu: INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz, Polska
001341192.
261948 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA Spółka Akcyjna, Warszawa,
Polska 650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
262723 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
262725 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
262969 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LAJKONIK HOLDING (SWITZERLAND) AG, SCHWENDE, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Leithart AG
Schweiz, Schwende, Szwajcaria.
262970 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LAJKONIK HOLDING (SWITZERLAND) AG, SCHWENDE, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Leithart AG
Schweiz, Schwende, Szwajcaria.
263284 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, Polska
170760213 i dokonanie wpisu: „PROCAM POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk, Polska 170760213.
263285 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, Polska
170760213 i dokonanie wpisu: „PROCAM POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk, Polska 170760213.
263286 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, Polska
170760213 i dokonanie wpisu: „PROCAM POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk, Polska 170760213.
263419 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO
INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Osiek, Polska 001341192 i dokonanie wpisu: INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz, Polska
001341192.
263651 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, Polska
170760213 i dokonanie wpisu: „PROCAM POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk, Polska 170760213.
264120 2017 06 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO JANUS
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 871249854 i dokonanie wpisu:
UNITED BEVERAGES SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 871249854.
264407 2017 06 13 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1289/17/472) wpisano do Re-
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jestru Zastawów pod pozycją 2527105 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-264407 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
264407 2017 06 13 D. Dokonano wpisu: W dniu 3 kwietnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1094/17/586) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527484 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-264407 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
264540 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, Polska
170760213 i dokonanie wpisu: „PROCAM POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk, Polska 170760213.
264560 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOVARTIS AG, BAZYLEA, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Novartis Consumer Health S.A., Prangins, Szwajcaria.
264698 2017 06 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, OPATÓWEK, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.
264773 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
264774 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
265417 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
265518 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
266009 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
266188 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
266481 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
266503 2017 06 13 D. Dokonano wpisu: W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1053/17/901) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526909 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-266503 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
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266503 2017 06 13 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1179/17/050) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526959 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-266503 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
266642 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, Polska
170760213 i dokonanie wpisu: „PROCAM POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk, Polska 170760213.
266643 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, Polska
170760213 i dokonanie wpisu: „PROCAM POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk, Polska 170760213.
266644 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, Polska
170760213 i dokonanie wpisu: „PROCAM POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk, Polska 170760213.
266645 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, Polska
170760213 i dokonanie wpisu: „PROCAM POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk, Polska 170760213.
266646 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, Polska
170760213 i dokonanie wpisu: „PROCAM POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk, Polska 170760213.
266647 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, Polska
170760213 i dokonanie wpisu: „PROCAM POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk, Polska 170760213.
267052 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, Polska
170760213 i dokonanie wpisu: „PROCAM POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk, Polska 170760213.
267053 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, Polska
170760213 i dokonanie wpisu: „PROCAM POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk, Polska 170760213.
267980 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO JANUS
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 871249854 i dokonanie wpisu:
UNITED BEVERAGES SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 871249854.
268061 2017 07 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FITROLL STYLE KATARZYNA JANIK, Zemborzyce Podleśne, Polska 431276984 i dokonanie wpisu: ROLLFIT
KATARZYNA JANIK, Lublin, Polska 431276984.
268183 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DELITISSUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ciechanów, Polska i dokonanie wpisu: SOFIDEL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ciechanów, Polska 016163215.
268184 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DELITISSUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
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ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ciechanów, Polska i dokonanie wpisu: SOFIDEL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ciechanów, Polska 016163215.
268260 2017 06 22 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1308/17/604) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527055 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-268260 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
268260 2017 06 22 D. Dokonano wpisu: W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1038/17/264) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527119 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-268260 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
268451 2017 06 07 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 26 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
LD.XV.Ns-Rej.Za 319/17/255) wpisał do rejestru zastawów pod
pozycją 2520488 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.268451 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A.
z siedzibą w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie”.
268589 2017 06 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
269452 2017 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MADEJ WRÓBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, Polska 272069370 i dokonanie wpisu: JMIBW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Ruda Śląska, Polska
123002400.
269452 2017 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JMIBW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Ruda Śląska, Polska 123002400 i dokonanie wpisu: MADEJ WRÓBEL MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda
Śląska, Polska 361054341.
269459 2017 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MADEJ WRÓBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, Polska 272069370 i dokonanie wpisu: JMIBW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Ruda Śląska, Polska
123002400.
269459 2017 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JMIBW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Ruda Śląska, Polska 123002400 i dokonanie wpisu: MADEJ WRÓBEL MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda
Śląska, Polska 361054341.
269460 2017 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MADEJ WRÓBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, Polska 272069370 i dokonanie wpisu: JMIBW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Ruda Śląska, Polska
123002400.
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269460 2017 06 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JMIBW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Ruda Śląska, Polska 123002400 i dokonanie wpisu: MADEJ WRÓBEL MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda
Śląska, Polska 361054341.
270004 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ciechanów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB
SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.
270216 2017 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KMIOTEK MIECZYSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PIRAMIDA, Besko, Polska 370201230 i dokonanie wpisu: BESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Besko, Polska 180097110.
270525 2017 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MADEJ WRÓBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, Polska 272069370 i dokonanie wpisu: JMIBW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Ruda Śląska, Polska
123002400.
270525 2017 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JMIBW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Ruda Śląska, Polska 123002400 i dokonanie wpisu: MADEJ WRÓBEL MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda
Śląska, Polska 361054341.
270761 2017 05 31 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, Polska
170760213 i dokonanie wpisu: „PROCAM POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk, Polska 170760213.
270762 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, Polska
170760213 i dokonanie wpisu: „PROCAM POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk, Polska 170760213.
270763 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, Polska
170760213 i dokonanie wpisu: „PROCAM POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk, Polska 170760213.
270764 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, Polska
170760213 i dokonanie wpisu: „PROCAM POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk, Polska 170760213.
271034 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PAŁAC MIERZĘCIN NOVOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mierzęcin, Polska 211198007 i dokonanie wpisu: PROMONOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki,
Polska 362000146.
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272790 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
273030 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
273031 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
273175 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
273718 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ABACOSUN G. CICHOCKA, R.
SIPOWICZ SPÓŁKA JAWNA, Gdynia, Polska 191354014 i dokonanie
wpisu: ABACOSUN G. CICHOCKA SPÓŁKA JAWNA, Gdynia, Polska
191354014.
274921 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE
SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
275075 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
275724 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOVARTIS AG, BAZYLEA, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Novartis Consumer Health S.A., Prangins, Szwajcaria.
275755 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE
SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
275842 2017 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLSKA GRUPA BIZNESOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie-Zdrój, Polska
240777748 i dokonanie wpisu: Visile UG, Offingen, Niemcy.
276642 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
276782 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KARTASZYŃSKI HENRYK CENTRUM
PROJEKTÓW I ANALIZ INFORMATYCZNYCH PRO-PROJECT, Chełm,
Polska 110005446 i dokonanie wpisu: PRO-PROJECT HENRYK KARTASZYŃSKI, Chełm, Polska 110005446.
276891 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FLASHCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kocmyrzów, Polska
121499980 i dokonanie wpisu: FLASHCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goszcza, Polska 121499980.

271235 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, Polska
170760213 i dokonanie wpisu: „PROCAM POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk, Polska 170760213.

277226 2017 06 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.

272167 2017 06 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.

277227 2017 06 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
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277229 2017 06 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
277283 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
277684 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
277791 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
278015 2017 0 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
278016 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
278019 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
278172 2017 06 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 350637551
i dokonanie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 350637551.
278173 2017 06 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 357183484
i dokonanie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 350637551.
278174 2017 06 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Radio Muzyka Fakty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków, Polska i dokonanie wpisu:
RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska
350637551.
278290 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WROCŁAWSKIE CENTRUM REHABILITACJI
I MEDYCYNY SPORTOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 021393776 i dokonanie wpisu: VRATISLAVIA MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska.
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POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
278518 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
278575 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
278745 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ciechanów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB SPÓŁKA
AKCYJNA, Ciechanów, Polska 130280786.
278900 2017 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BPO EXTERNAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
302849486 i dokonanie wpisu: MASTERM SFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tarnowo Podgórne, Polska 302849486.
279065 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, Polska
170760213 i dokonanie wpisu: „PROCAM POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk, Polska 170760213.
279093 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
279330 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, Polska
170760213 i dokonanie wpisu: „PROCAM POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk, Polska 170760213.
279408 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
279458 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
279888 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
280299 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SEQUENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017172570 i dokonanie
wpisu: PEX PHARMASEQUENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015579675.

278291 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.

280302 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SEQUENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017172570 i dokonanie
wpisu: PEX PHARMASEQUENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015579675.

278352 2017 06 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AUTO MOTO STREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek, Polska 341604194
i dokonanie wpisu: VERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek, Polska 341604194.

280303 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SEQUENCE HC PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
017172570 i dokonanie wpisu: SEQUENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017172570.

278441 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-

280303 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SEQUENCE SPÓŁKA Z OGRANI-
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CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017172570 i dokonanie wpisu: PEX PHARMASEQUENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015579675.

Gdańsk, Polska 221739636 i dokonanie wpisu: NATURAL POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146487718.

280304 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SEQUENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017172570 i dokonanie
wpisu: PEX PHARMASEQUENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015579675.

280852 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EUREXIA-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 472013511 i dokonanie wpisu: OLIVIER & CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 365225928.

280365 2017 06 22 D. Dokonano wpisu: W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1340/17/680) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527037 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-280365 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.

280931 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.

280365 2017 06 22 D. Dokonano wpisu: W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 994/17/424) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526951 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-280365 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
280366 2017 06 22 D. Dokonano wpisu: W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1074/17/944) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527145 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-280366 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
280366 2017 06 22 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 kwietnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1336/17/765) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527487 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-280366 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
280367 2017 06 22 D. Dokonano wpisu: W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1061/17/420) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527080 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-280367 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
280367 2017 06 22 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1337/17/166) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527091 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-280367 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
280737 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZACHAREWICZ ADRIANA EKOLOTNIA,

281091 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
281445 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FARMLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubicz Górny, Polska 340874550 i dokonanie
wpisu: APTEKA PULS KRZYSZTOF BARANOWSKI, Lubicz Górny, Polska 340072424.
281580 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOCOWANIE.PL EXTRAMEDIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lublin, Polska 060618064 i dokonanie wpisu: NOCOWANIE.PL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska
060600118.
281904 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO
INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Osiek, Polska 001341192 i dokonanie wpisu: INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz, Polska
001341192.
281947 2017 06 22 D. Dokonano wpisu: W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1003/17/296) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526992 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-281947 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
281947 2017 06 22 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 kwietnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1338/17/567) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527526 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-282947 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
282197 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
282198 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
282266 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIH ALLEGRO BV, Hoofddorp, Holandia
i dokonanie wpisu: OLX Global B.V., Hoofddorp, Holandia.
282574 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SALVUM LABORATORIES S. ZAWADZKI
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SPÓŁKA JAWNA, Janowice Wielkie, Polska 021406757 i dokonanie
wpisu: SALVUM LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jelenia Góra, Polska 021406757.
282619 2017 06 22 D. Dokonano wpisu: W dniu 30 marca 2017
r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 996/17/226) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527097 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-282619 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International
z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
282619 2017 06 22 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1339/17/968) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527045 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-282619 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
282692 2017 06 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1301/17/797) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526869 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-282692 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
282692 2017 06 24 D. Dokonano wpisu: W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1263/17/424) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526926 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-282692 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
282693 2017 06 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 29 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1307/17/203) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526797 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-282693 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
282693 2017 06 24 D. Dokonano wpisu: W dniu 3 kwietnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1256/17/306) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527534 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-282693 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
282875 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, Polska
170760213 i dokonanie wpisu: „PROCAM POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk, Polska 170760213.
282953 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
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POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
283502 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GREMI BUSINESS COMMUNICATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146896842 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380.
283502 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
002050380.
283503 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GREMI BUSINESS COMMUNICATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146896842 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380.
283503 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
002050380.
283505 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GREMI BUSINESS COMMUNICATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146896842 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380.
283505 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
002050380.
283580 2017 06 24 D. Dokonano wpisu: W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1123/17/039) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526930 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-283580 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
283580 2017 06 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1350/17/001) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527063 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-283580 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
283660 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
283783 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ciechanów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB
SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.
283894 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE
SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
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283904 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SALVUM LABORATORIES S. ZAWADZKI
SPÓŁKA JAWNA, Janowice Wielkie, Polska 021406757 i dokonanie
wpisu: SALVUM LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jelenia Góra, Polska 021406757.
284147 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INTERDYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 221741120 i dokonanie wpisu: „M&Z” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 191673400.
284376 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
284531 2017 06 24 D. Dokonano wpisu: W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1264/17/825) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527082 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-284531 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
284531 2017 06 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 kwietnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1300/17/396) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527532 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-284531 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
284687 2017 06 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MARKET - DETAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Inowrocław, Polska 092425593 i dokonanie wpisu: MILA SPÓŁKA AKCYJNA, Inowrocław, Polska 092425593.
284688 2017 06 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MARKET - DETAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Inowrocław, Polska 092425593 i dokonanie wpisu: MILA SPÓŁKA AKCYJNA, Inowrocław, Polska 092425593.
284904 2017 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
285307 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KSIĘGOWOŚĆ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 120844363 i dokonanie wpisu: AWA ANDRZEJ WALUS,
Kraków, Polska.
285446 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012691176 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
364996919.
285461 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE PEKLIMAR SPÓŁKA
AKCYJNA, Umienino-Łubki, Polska 140846346 i dokonanie wpisu:
ZAKŁADY MIĘSNE PEKLIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Umienino-Łubki, Polska
140846346.
285467 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEKLIMAR SPÓŁKA AKCYJNA, Umienino-
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-Łubki, Polska 140846346 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE
PEKLIMAR SPÓŁKA AKCYJNA, Umienino-Łubki, Polska 140846346.
285467 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE PEKLIMAR SPÓŁKA
AKCYJNA, Umienino-Łubki, Polska 140846346 i dokonanie wpisu:
ZAKŁADY MIĘSNE PEKLIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Umienino-Łubki, Polska
140846346.
285468 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEKLIMAR SPÓŁKA AKCYJNA, Umienino-Łubki, Polska 140846346 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE
PEKLIMAR SPÓŁKA AKCYJNA, Umienino-Łubki, Polska 140846346.
285468 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE PEKLIMAR SPÓŁKA
AKCYJNA, Umienino-Łubki, Polska 140846346 i dokonanie wpisu:
ZAKŁADY MIĘSNE PEKLIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Umienino-Łubki, Polska
140846346.
285469 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEKLIMAR SPÓŁKA AKCYJNA, Umienino-Łubki, Polska 140846346 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE
PEKLIMAR SPÓŁKA AKCYJNA, Umienino-Łubki, Polska 140846346.
285469 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE PEKLIMAR SPÓŁKA
AKCYJNA, Umienino-Łubki, Polska 140846346 i dokonanie wpisu:
ZAKŁADY MIĘSNE PEKLIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Umienino-Łubki, Polska
140846346.
285471 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: 10/13 STUDIO EDYTA KRUPNICKA - DOCZ,
Szczecin, Polska 970735259 i dokonanie wpisu: HAJDUK WALTER
AGENCJA REKLAMOWA EDYTA KRUPNICKA-DOCZ, Szczecin, Polska.
285844 2017 06 07 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 21 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt LD.XV.
Ns-Rej.Za 322/17/769) wpisał do rejestru zastawów pod pozycją
2522861 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R.285844 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie”.
285845 2017 06 07 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 21 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt LD.XV.
Ns-Rej.Za 308/17/533) wpisał do rejestru zastawów pod pozycją
2522860 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R.285845 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie”.
285877 2017 06 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARKET-DETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Inowrocław, Polska
092425593 i dokonanie wpisu: MILA SPÓŁKA AKCYJNA, Inowrocław, Polska 092425593.
285878 2017 06 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARKET-DETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Inowrocław, Polska
092425593 i dokonanie wpisu: MILA SPÓŁKA AKCYJNA, Inowrocław, Polska 092425593.
285879 2017 06 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARKET-DETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Inowrocław, Polska
092425593 i dokonanie wpisu: MILA SPÓŁKA AKCYJNA, Inowrocław, Polska 092425593.
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285880 2017 06 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARKET-DETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Inowrocław, Polska
092425593 i dokonanie wpisu: MILA SPÓŁKA AKCYJNA, Inowrocław, Polska 092425593.
286204 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
287043 2017 06 24 D. Dokonano wpisu: W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1121/17/237) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526994 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-287043 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
287043 2017 06 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1341/17/081) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526999 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-287043 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
287044 2017 06 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1346/17/086) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527008 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-287044 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
287044 2017 06 24 D. Dokonano wpisu: W dniu 3 kwietnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1147/17/285) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527473 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-287044 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
287186 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FEDAN NATALIA MINDCARE, Lublin, Polska 431265408 i dokonanie wpisu: NATALIA FEDAN
MINDCARE, Gdańsk, Polska 431265408.
287275 2017 06 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1345/17/685) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526882 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-287275 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
287275 2017 06 24 D. Dokonano wpisu: W dniu 3 kwietnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1141/17/879) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527485 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-287275 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna

Nr 9/2017

z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
287276 2017 06 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1356/17/407) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527024 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-287276 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
287276 2017 06 24 D. Dokonano wpisu: W dniu 3 kwietnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1097/17/789) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527481zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-287276 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
287277 2017 06 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1355/17/006) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527062 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-287277 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
287277 2017 06 24 D. Dokonano wpisu: W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1384/17/568) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526960 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-287277 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
287356 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012691176 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
364996919.
287357. 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012691176 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
364996919.
287358 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012691176 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
364996919.
287359 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012691176 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
364996919.
287360 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012691176 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
364996919.
287407 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012691176 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁ-
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
364996919.
287621 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CELIŃSKA-MYSŁAW KATARZYNA, CELIŃSKI-MYSŁAW PAWEŁ TB52 SPÓŁKA CYWILNA CELIŃSKA, CELIŃSKI,
Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: LIGHT&MORE S.C. CELIŃSKA
CELIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, Polska.
287782 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
287825 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GREMI BUSINESS COMMUNICATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146896842 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
287825 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 002050380.
287829 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GREMI BUSINESS COMMUNICATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146896842 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
287829 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 002050380.
287894 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARVIPOL TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142047419 i dokonanie
wpisu: LOTUS WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142945957.
287895 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARVIPOL TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142047419 i dokonanie
wpisu: LOTUS WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142945957.
287896 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARVIPOL TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142047419 i dokonanie
wpisu: LOTUS WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142945957.
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288149 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GREMI BUSINESS COMMUNICATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146896842 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
288149 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 002050380.
288219 2017 06 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1354/17/605) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527079 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-288219 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
288219 2017 06 24 D. Dokonano wpisu: W dniu 30 marca 2017
r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1082/17/463) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526914 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-288219 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International
z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
288370 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
288427 2017 06 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1347/17/487) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527047 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-288427 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.

287897 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARVIPOL TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142047419 i dokonanie
wpisu: LOTUS WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142945957.

288427 2017 06 24 D. Dokonano wpisu: W dniu 3 kwietnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1133/17/360) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527474 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-288427 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.

287898 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARVIPOL TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142047419 i dokonanie
wpisu: LOTUS WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142945957.

288599 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARVIPOL TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142047419 i dokonanie
wpisu: LOTUS WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142945957.

288057 2017 06 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, Polska
170760213 i dokonanie wpisu: „PROCAM POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk, Polska 170760213.

288600 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARVIPOL TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142047419 i dokonanie
wpisu: LOTUS WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142945957.

288116 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.

288601 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARVIPOL TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142047419 i dokonanie
wpisu: LOTUS WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142945957.
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DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znaki towarowe, datę unieważnienia prawa ochronnego oraz treść
decyzji.
172 856
207 698
221 326
241 918
244 954
274 066
273 780

2016 10 04
2016 12 20
2016 07 05
2013 09 11
2013 11 25
2016 07 12
2016 08 12

Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w części dotyczącej
towarów w klasie 20: materace z gąbki do
łóżek, meble z gąbki; 21: gąbki toaletowe,
gąbki do celów domowych, gąbki do pielęgnacji (ciała, dzieci), artykuły do pielęgnacji
ciała z gąbki.
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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znaki towarowe i datę wygaśnięcia prawa ochronnego. W przypadku wygaśnięcia prawa tylko dla części towarów (usług) wymienia
się te towary (usługi).
56 012
56 130
123 255
135 482
156 907
188 175
218 379
134 678

2013 11 13
2013 11 13
2005 09 05
2007 02 09
2009 09 22
2012 01 20
2014 05 30
2007 01 31

Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w części dla towarów w klasie 03: detergenty, preparaty i substancje
stosowane przy praniu, preparaty do tkanin, preparaty do wybielania, nabłyszczające, ścierne i szorujące, mydła, dezodoranty,
płyny do mycia rąk; 05: preparaty sanitarne,
preparaty do niszczenia robactwa, insektów
i szkodliwych zwierząt, fungicydy, germicydy, środki bakteriobójcze, środki pasożytnicze, algicydy, środki owadobójcze,
herbicydy, dezodoranty inne niż do użytku
osobistego, preparaty do odświeżania powietrza, środki odstraszające insekty.
146 811 2008 08 12 Prawo wygasło w części dla towarów w klasie 30: herbaty.
200 322 2013 01 31 Prawo wygasło w części dla towarów w klasie 31: żyto, pszenica, jęczmień, owies oraz
inne zboża w ziarnach nieprzetworzone
z tej klasy, buraki, ziemniaki, chmiel, rzepak,
winogrona, kukurydza oraz inne płody rolne
dla przemysłu rolno-spożywczego z tej klasy, warzywa świeże, zioła ogrodowe, owoce
świeże, rośliny, sadzonki, kwiaty naturalne.
270507 2016 10 28 Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
28.10.2016 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.270507.
245 577 2017 01 04 Prawo wygasło w części dla towarów
i usług: wyroby perfumeryjne, kosmetyki,

270 253 2016 02 04

Nr 9/2017
środki do pielęgnacji ciała i włosów (klasa
03); kodowane karty magnetyczne, karty
kredytowe z paskiem magnetycznym, karty do korzystania na potrzeby przelewu
środków finansowych, kodowane i magnetyczne karty debetowe, elektroniczne karty
płatnicze, karty bankowe, karty z pamięcią,
karty klienta, karty telefoniczne (klasa 09
w części); biżuteria, stopery (klasa 14 w części); torby papierowe, papier do pakowania,
chorągiewki, kalkomanie, afisze, albumy,
druki, podstawki, papier listowy, koperty,
papeteria, broszury, opakowania, katalogi,
papierowe taśmy przylepne, pióra, ołówki,
notesy, zeszyły, bloki, bloczki do pisania, segregatory, zakładki do książek, czasopisma,
torby i opakowania z folii (klasa 16 w części);
komplety podróżne, kuferki na kosmetyki,
paski, portmonetki, sakiewki, walizki, torby na kółkach, torby myśliwskie, torebki
damskie, plecaki, parasole, plażowe torby,
podróżne torby, torby na zakupy, tornistry
szkolne, laski (klasa 18 w części); koce, serwetki tekstylne, etykiety tekstylne, tekstylia
i wybory włókiennicze nie ujęte w innych
klasach (klasa 24 w części); odzież rekreacyjna, odzież z nadrukami, obuwie, obuwie
sportowe, skarpety, getry, szarfy, daszki
przeciwsłoneczne, nauszniki, czepki kąpielowe, kostiumy kąpielowe, kombinezony,
koszule, koszulki, krawaty, bielizna, szlafroki, odzież ze skóry i imitacji skóry (klasa 25
w części); wody mineralne, wody gazowane
i nie gazowane inne napoje bezalkoholowe,
napoje owocowe i soki owocowe, syropy
i inne produkty do produkcji napojów (klasa 32 w części); napoje alkoholowe (klasa
33); administrowanie nieruchomościami,
zwłaszcza obiektami sportowymi, rekreacyjnymi, widowiskowymi, sponsorowanie
finansowe, wynajmowanie pomieszczeń
biurowych i handlowych (klasa 36); agencje
informacyjne, emisja programów radiowych
i telewizyjnych, usługi związane z przekazywaniem informacji drogą radiową i telefoniczną, telewizja kablowa, agencje informacyjne, emisja programów radiowych
i telewizyjnych, usługi związane z przekazywaniem informacji drogą radiową i telefoniczną, telewizja kablowa, łączność radiowa, telewizyjna, łączność przez terminale
komputerowe, łączność telefoniczna, łączność komórkowa, telekomunikacja (klasa 38
w części]; produkcja filmów telewizyjnych,
reklamowych, transmisje telewizyjne, radio-wet łączność przez terminale komputerowe, usługi, w zakresie nagrywania dźwięku
na nośnikach, wydawnictwa prasy, montaż
programów radiowych i telewizyjnych (klasa 41 w części).
Prawo wygasło w części dla towarów i usług:
odzież, obuwie, nakrycia głowy, chusty, fulardy, krawaty, paski (odzież), rękawiczki
(odzież), szale szaliki, trykoty (ubrania), T-shirty z wyłączeniem towarów obejmujących towary ślubne, w szczególności welony, wyroby pończosznicze, obuwie, odzież

Nr 9/2017

271 010 2016 04 11

271 011 2016 01 11
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i akcesoria ślubne, suknie wieczorowe,
suknie ślubne, suknie dla druhen oraz ubrania na okoliczności religijne (klasa 25) oraz
reklama towarów - ukazanie zalet towaru
celem ich zakupu, prowadzenie kampanii
reklamowych, usługi marketingowe, usługi
agencji public relations, sprzedaż hurtowa,
detaliczna, internetowa artykułów spożywczych, rolnych, alkoholowych, bezalkoholowych, tytoniowych, włókienniczych,
z tworzywa sztucznego, porcelanowych,
ceramicznych, szklanych, metalowych, gumowych, meblowych, chemicznych, kosmetycznych, tekstylnych, dla dzieci, turystycznych, sportowych, telekomunikacyjnych,
informatycznych, oświetleniowych, dekoratorskich, piśmiennych, papierowych, jubilerskich, zegarmistrzowskich, wzornictwa
przemysłowego, myśliwskich, wędkarskich,
odzieżowych, skórzanych, naukowych, żeglarskich, geodezyjnych, fotograficznych,
kinematograficznych, optycznych, do celów dydaktycznych, zabawek, instrumentów muzycznych, dzieł sztuki, urządzeń
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku lub obrazu, nośników danych, płyt
(dysków) z nagraniami, części i akcesoriów
do wymienionych artykułów, zarządzanie
planami lojalnościowymi, planami zachęt
dla klientów oraz planami promocyjnymi
i bonusowymi, informacja online dotycząca
marketingu, programów lojalnościowych,
bonusowych, organizowanie wystaw, prezentacji w celach handlowych lub reklamowych, także online przy zastosowaniu sieci
komputerowych, targów, giełd handlowych
Î reklamowych, usługi marketingowe, promocja sprzedaży, dystrybucja próbek towarów i materiałów w celach reklamowych
usługi w zakresie zarządzania zbiorami
informatycznymi, plikami, usługi banku
danych, obróbka danych komputerowych,
systematyzacja informacji prowadzona
w komputerowych bazach danych, przeprowadzanie sondaży i badania opinii publicznej, badania rynku, w zawieraniu transakcji
handlowych, organizowaniu i prowadzeniu
ekspozycji targowych i wydawanie katalogów targowych, plakatów, prospektów,
materiałów promocyjnych i reklamowych,
promocja sprzedaży, powyższe usługi z wyłączeniem towarów/usług obejmujących
towary ślubne, w szczególności welony
wyroby pończosznicze, obuwie, odzież i akcesoria ślubne, suknie wieczorowe, suknie
ślubne, suknie druhen oraz ubrania na okoliczności religijne (klasa 35).
Prawo wygasło w części dla towarów: klasa
09: oprogramowanie komputerowe; klasa
35 w części; programy komputerowe (zapisane lub do pobrania), oprogramowanie
komputerowe, interfejsy komputerowe.
Prawo wygasło w części dla towarów: klasa
09: oprogramowanie komputerowe; klasa
35 w części; programy komputerowe (zapisane lub do pobrania), oprogramowanie
komputerowe, interfejsy komputerowe.
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DECYZJE O ZMIANIE LUB UCHYLENIU DECYZJI
(opublikowanych w Wiadomościach Urzędu Patentowego)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym zmieniona lub uchylona decyzja została ogłoszona
oraz datę i treść decyzji, w której zmieniono lub uchylono decyzję
poprzednią.
194 484 02/2008 2017 03 07 Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 8 sierpnia 2007 r.
w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej podmiotu, na rzecz którego udzielono prawa ochronnego
Prawidłowo powinno być: BANK
ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław, POLSKA.
263 430 06/2014 2017 04 05 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23)
w związku z art. 252 ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2013 r.
poz. 1410 z późn. zm.) Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję
z dnia 24.12.2013 r. o udzieleniu
prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej podmiotu,
na rzecz którego udzielono prawa
ochronnego.
Prawidłowo powinno być: POLTV
MULTIMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Opole, POLSKA.
263 431 06/2014 2017 04 05 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23)
w związku z art. 252 ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2013 r.
poz. 1410 z późn. zm.) Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję
z dnia 24.12.2013 r. o udzieleniu
prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej podmiotu,
na rzecz którego udzielono prawa
ochronnego.
Prawidłowo powinno być: POLTV
MULTIMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Opole, POLSKA.
270 640 03/2015 2017 03 10 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23)
w związku z art. 252 ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2013 r.
poz. 1410 z późn. zm.) oraz art. 2
ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r.
o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2015.1615)
Urząd Patentowy RP dokonuje
zmiany decyzji z dnia 03 lipca 2014
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279 023 03/2016

279 024 03/2016

279 025 03/2016

279 026 03/2016
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r. o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy w części dotyczącej nazwy Zgłaszającego
Prawidłowo powinno być: ELGÓR
+ HANSEN SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów, Polska.
2017 03 16 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej
k.p.a. (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r.
poz. 23) w związku z art. 252 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej – dalej p.w.p.
(Dz. U. 2013 r. poz. 1410 z późn.
zm.) Urząd Patentowy RP dokonuje
zmiany decyzji z dnia 22 kwietnia
2015 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej nazwy Uprawnionego
Prawidłowo powinno być: OORT
Europe spółka akcyjna, Wrocław,
Polska.
2017 03 16 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej
k.p.a. (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r.
poz. 23) w związku z art. 252 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej – dalej p.w.p.
(Dz. U. 2013 r. poz. 1410 z późn.
zm.) Urząd Patentowy RP dokonuje
zmiany decyzji z dnia 22 kwietnia
2015 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej nazwy Uprawnionego
Prawidłowo powinno być: OORT
Europe spółka akcyjna, Wrocław,
Polska.
2017 03 16 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej
k.p.a. (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r.
poz. 23) w związku z art. 252 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej – dalej p.w.p.
(Dz. U. 2013 r. poz. 1410 z późn.
zm.) Urząd Patentowy RP dokonuje
zmiany decyzji z dnia 22 kwietnia
2015 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej nazwy Uprawnionego
Prawidłowo powinno być: OORT
Europe spółka akcyjna, Wrocław,
Polska.
2017 03 16 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej
k.p.a. (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r.
poz. 23) w związku z art. 252 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej – dalej p.w.p.
(Dz. U. 2013 r. poz. 1410 z późn.
zm.) Urząd Patentowy RP dokonuje
zmiany decyzji z dnia 22 kwietnia
2015 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej nazwy Uprawnionego
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Prawidłowo powinno być: OORT
Europe spółka akcyjna, Wrocław,
Polska.
274 228 08/2015 2016 12 02 Na podstawie art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej – dalej p.w.p. (tekst jednolity: Dz. U.
z 2013 r., poz. 1410) Urząd Patentowy RP uchyla swoją decyzję z dnia
4 lutego 2015 r. o udzieleniu
na rzecz ITM Société par action simplifiée z siedzibą w Paryżu (Francja)
prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny „SuplePharm
SIĘGNIJ PO ZDROWIE” R.274228
oraz umarza postępowanie.
288 913 4/2017 2017 05 30 Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 24.11.2016 r.
na znak towarowy o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy
w części dotyczącej siedziby Zgłaszającego.
Prawidłowo powinno być: „PERCEPTUS SPÓŁKA AKCYJNA, Zielona
Góra, Polska”.
289 284 4/2017 2017 04 03 Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 23.11.2016 r.
o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy w części dotyczącej siedziby Zgłaszającego.
Prawidłowo powinno być: RADOSŁAW RACHWAŁ, KWADRON, Klucze, Polska.

326
REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA UZNANA W POLSCE
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer międzynarodowego
rejestru znaków towarowych (w przypadku konwersji – oznaczono
literą K), określenie znaku towarowego przedstawionego w postaci
liter bądź cyfr albo, jeżeli znak jest znakiem graficznym lub zawiera
elementy graficzne, wskazanie symboli klas elementów graficznych
znaku (CFE), określenie klas towarowych, nazwisko i imię bądź nazwę
uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju,
datę rejestracji międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia,
datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji w Biuletynie Urzędu
Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę notyfikacji późniejszego
wyznaczenia.
391731
SIR PITTERSON
33
MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS FRANCE,
19 boulevard Paul Vaillant Couturier F-94200 IVRY SUR SEINE (FR)
2016 10 20
2016 12 19
2016 12 01
411755A
DANEROLLES
30
DANEROLLES B.V., Grebbeweg 111 NL-3911 AV RHENEN (NL)
2016 10 24
2017 01 02
2016 12 15
428488
Casco de la Cruz
33
WIV Wein International AG, Burg Layen Nr. 1 55452 Burg Layen (DE)
2016 03 02
2016 08 01
2016 06 23
766965
TRADISTYLE
MC CAIN ALIMENTAIRE société par actions simplifiée,
Zone Industrielle F-62440 HARNES (FR)
2016 07 01
2016 12 19

29
2016 12 01
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827301
ILATRAIA
33
CASA BRANCAIA SRL, Località Poppi I-53017 Radda in Chianti (IT)
2016 10 13
2017 01 02
2016 12 08
868065
LIFT-O-MAT
7
Stabilus GmbH, Wallersheimer Weg 100 56070 Koblenz (DE)
2016 08 12
2016 12 19
2016 12 01
868115
BLOC-O-LIFT
7
Stabilus GmbH, Wallersheimer Weg 100 56070 Koblenz (DE)
2016 08 12
2016 12 19
2016 12 01
879381
GIOVANNI FABIANI
CFE: 27.05.22
18, 25
FABIANI Giovanni,
Viale della Vittoria, 50 I-63017 Porto San Giorgio (AP) (IT)
2016 09 16
2016 12 19
2016 12 01
905290
SYMBITER
5, 29
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidal’nistiu firma „O.D.Prolisok”,
s.V.Vil’shanka, Vasyl’kivs’kyi raion Kyivs’ka oblast’ 08671 (UA)
2016 08 10
2016 12 19
2016 11 24
929744
ARIX Auto-array system
CFE: 26.01.01, 29.01.13
Shinhan Diamond Ind. Co., Ltd.,
36Block 10Lot, 610-9 Namchon-dong,
Namdong-gu Incheon-si 405-100 (KR)
2016 07 29
2017 01 02

7

2016 12 15

970656
AQUILA
CFE: 27.05.01
9
DIEHL METERING SAS, 67 rue du Rhône F-68300 SAINT-LOUIS (FR)
2016 11 03
2016 12 19
2016 12 01
990523
BENTOUR SWISS
CFE: 26.11.13, 27.05.08
39, 41, 43
Bentour Türkei-Reisen AG, Badenerstrasse 47 CH-8004 Zürich (CH)
2016 11 21
2017 01 02
2016 12 08
1039646
ACTISAN
1, 5
COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS ROULLIER,
27 avenue Franklin Roosevelt F-35400 SAINT-MALO (FR)
2016 11 29
2017 01 02
2016 12 15
1076555 K
YOU By Salveco
DOUCET, 18 Boulevard de Reuilly F-75012 Paris (FR)
2011 04 06
2017 01 02

3, 5, 21
2016 12 15

3419

1106759
LLOYD
CFE: 26.11.08, 27.05.17, 29.01.12
3, 14, 18, 25, 35
LLOYD Shoes GmbH,
Hans-Hermann-Meyer-Strasse 1 27232 Sulingen (DE)
2016 11 25
2017 01 02
2016 12 15
1126682
GENEROUS
25
Hanes France SAS, 2 rue des Martinets F-92500 Rueil-Malmaison (FR)
2012 07 27
2012 11 05
2012 09 13
1129258 K
SCENTYS FRAGRANCE SYSTEMS
CFE: 25.07.20
PRESENSIA (Société Anonyme),
Batiment A, 1 place Boieldieu F-75002 PARIS (FR)
2012 04 11
2017 01 02

3, 9, 11
2016 12 08

1137753
CFE: 09.01.06, 25.01.06, 29.01.12
33
COINTREAU,
CARREFOUR MOLIÈRE F-49124 SAINT BARTHELEMY D’ANJOU (FR)
2014 09 02
2014 10 27
2014 09 18
1157275
CFE: 26.01.18, 28.19.00, 29.01.13
29, 30, 31, 32
Sherkate Tolide Faravardehaye Labani Kalleh Private Joint Stock
Company, EAST AZARBAIJAN AVENUE 103, BEYNE DANESHGAH
AND FARVARDIN ST. 1316633931 TEHRAN (IR)
2012 12 08
2013 06 10
2013 05 02
1162013
Fair Squared
Oliver Gothe, Decksteiner Str. 26 50935 Köln (DE)
2016 09 22
2016 12 19

3, 5, 10
2016 12 01

1174462
G.U.D
CFE: 26.01.18, 27.05.17, 29.01.13
4, 6, 7, 12
MONLIBON LTD., room 205, administrative production building
of head administrative office under the President of Belarus, 500
m eastwardly from the village Bogatyrevo 223021 Minsk district,
Minsk region (BY)
2016 08 30
2016 12 19
2016 11 24
1180675
DEHTOCHEMA bitumat
CFE: 07.15.20, 27.05.02, 29.01.13
17, 35
Sweetondale CZ s.r.o., Nadrazní 344/23 CZ-150 00 Praha 5 (CZ)
2016 01 11
2016 04 11
2016 03 03
1189561
GORILLA SPORTS
5, 25, 27
Simia Holding AG, Scheregg 6 CH-9057 Weissbad (CH)
2013 09 16
2014 03 03
2014 01 23

1076903
BeSafe
CFE: 27.05.17, 29.01.12
9, 12, 20
HTS HANS TORGERSEN & SØNN AS, N-3535 KRODEREN (NO)
2015 02 19
2012 10 08
2015 03 12

1191483
Top Team
CFE: 27.05.19
16
Wenzhou Topteam International Trade Co., Ltd., Rm 802, 803,
Huameng Business Plaza, Station Avenue 325000 Wenzhou (CN)
2016 01 20
2016 03 29
2016 02 18

1085586
TORO ROSSO
9, 12, 14, 16, 28, 34, 41
RED BULL GMBH, AM BRUNNEN 1 A-5330 FUSCHL AM SEE (AT)
2010 12 16
2011 10 10
2011 08 18

1197604
MELORA
3, 5, 30, 35
MELORA LIMITED, 525B State Highway 30, Awakeri Whakatane (NZ)
2016 11 09
2016 12 19
2016 11 24

1097529
TEDDY
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG,
Seestrasse 204 CH-8802 Kilchberg (CH)
2015 10 19
2015 12 21

1206580
The word „MERCI” in English and Farsi Characters.
CFE: 03.07.17, 27.05.02, 28.19.00, 29.01.04
5
MarinaSun Cellulose Industries Co., No: 1, T floor, 3rd Building,
Eskan Complex, Mirdamad Blvd., Valie Asr Ave. Tehran (IR)
2015 05 29
2015 08 31
2015 07 16

1101735
CUORICINI
Barilla G. e R. Fratelli-Società per Azioni,
Via Mantova, 166 I-43100 Parma (PR) (IT)
2016 11 30
2017 01 02

30
2015 11 05
30
2016 12 15

1104239
MAXIMA
1, 2
Tovarystvo z obmezhenoyu vidpovidalnistyu Alfa-Grupa,
vul. Kirova, 6 Sumy 40030 (UA)
2016 08 31
2016 12 19
2016 12 01
1104678
FARBEX
1, 2, 3, 35
Tovarystvo z obmezhenoyu vidpovidalnistyu Alfa-Grupa,
vul. Kirova, 6 Sumy 40030 (UA)
2016 08 31
2016 12 19
2016 12 01

1206713
MaxiSys
9
Autel Intelligent Technology Corp., Ltd., 7th//8th/10th Floor, Bldg.
BI, Zhiyuan, 1001 Xueyuan Rd., Xili, Nanshan Shenzhen (CN)
2014 03 28
2014 08 04
2014 06 26
1213935
MAXWAY
Statoil Fuel & Retail Lubricants Sweden AB,
Torkel Knutssonsgatan 24 SE-118 88 Stockholm (SE)
2014 02 04
2014 09 29

35
2014 08 21

1214039
MRK
7, 8, 11, 18, 21
HERDSKING EUROPE GMBH, FICHTENWEG 39 47906 KEMPEN (DE)
2013 12 05
2014 10 13
2014 08 28

3420
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1218268
PAVILLON ROYAL
33
MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
METRO-STRASSE 1 40235 DÜSSELDORF (DE)
2014 07 31
2014 11 24
2015 01 01
1226431
novoferm tormatic
CFE: 26.01.03, 26.01.18, 27.05.10, 27.05.24
9
Novoferm tormatic GmbH, Eisenhüttenweg 6 44145 Dortmund (DE)
2014 07 29
2015 01 19
2014 12 11
1231206
BLACKEAGLE
8, 12, 14, 16
BLACKEAGLE S.R.O., U LIBUŠSKÉ SOKOLOVNY 973/29 PRAHA 4 (CZ)
2014 07 29
2015 02 16
2015 01 08
1231224
ODS
ORION CO., LTD., 217, 1 GONGDAN-RO GUMI-SI,
GYEONGSANGBUK-DO (KR)
2014 07 28
2015 02 16

9
2015 01 08

1235000
TRIPMYDREAM
35
TRIPMYDREAM CORP.,
864 NORTHERN HIGHWAY, TRELLIS BUILDING BELIZE CITY (BZ)
2014 04 10
2015 03 30
2015 02 12
1235332
ZER BEST QUALITY
CFE: 01.05.01, 27.05.08, 27.05.10, 29.01.12
3, 5, 29, 30
ZER YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, İNCILIPINAR MAH.
GAZIMUHTARPAŞA BULV. DOKTORLAR SITESI C BLOCK KAT:3
DAIRE: 306 ŞEHITKAMIL GAZIANTEP (TR)
2014 08 18
2015 03 30
2015 02 12
1236096
Luminance Design
9
Carl Zeiss Vision GmbH, Turnstrasse 27 73430 Aalen (DE)
2016 11 08
2016 12 19
2016 11 24
1236831
EVILIN
EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT.,
KERESZTÚRI ÚT 30-38 H-1106 BUDAPEST (HU)
2014 09 30
2015 04 13

5
2015 02 26

1237968
DEZAVID
1, 3, 5, 42, 44
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Adekvatnie
tekhnologii”, STR.3, 36, PR-T KUTUZOVSKY RU-121170 MOSKVA (RU)
2014 11 17
2015 04 13
2015 03 05
1246582
Raindrops
6, 11, 20, 21, 24, 27, 35
Obshhestvo s ogranichennoj otvetstvennost’yu „Ehkspert”,
7, g. ul. Plotinnaya RU-630058 Novosibirsk (RU)
2014 07 22
2015 06 22
2015 05 14
1248325
UST Digital Edge Labs
UST GLOBAL (SINGAPORE) PTE LIMITED,
31 CANTONMENT ROAD SINGAPORE (SG)
2015 04 02
2015 07 06

42
2015 05 28

1249748
MULTI-LET
11, 35
VİKO ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ, ABDURRAHMANGAZI MAH., EBUBEKIR CAD. NO:
44, SAMANDIRA KARTAL TR-34887 İSTANBUL (TR)
2014 10 03
2015 07 20
2015 06 04
1250829
ORGANIC PURE VODKA
CFE: 05.03.13, 27.05.10
33
UAB „MV GROUP Asset Management”, J. Jasinskio g. 16 F Vilnius (LT)
2015 04 02
2015 07 20
2015 06 11
1250871
GLASSMAN
CFE: 27.05.11
21
Yancheng Glassman Arts & Crafts Co., Ltd., No. 11, Feichi Road,
Nanyang Economic Development Area, Tinghu District, Yancheng
City Jiangsu Province (CN)
2015 05 01
2015 07 20
2015 06 11
1251676
REVO plan
CFE: 27.05.01, 29.01.12
AIRpipe GmbH, Bergernstraße 1 A-4702 Wallern (AT)
2015 02 25
2015 08 03

7, 17, 22
2015 06 18
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1255016
RONIN
9
SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD., 6F, HKUST SZ IER Building, No.9
Yuexing 1st Rd., Hi-Tech Park (South), Nanshan District, Shenzhen,
518057 Guangdong (CN)
2015 05 26
2015 08 17
2015 07 09
1255352
PRO TRACE
CFE: 26.04.04, 26.11.07, 27.05.10, 29.01.13
35, 38, 43
MIP METRO GROUP Intellectual Property GmbH & Co. KG,
Metro-Strasse 1 40235 Düsseldorf (DE)
2016 04 08
2016 08 01
2016 06 23
1255607
VPLUS
9, 38, 42
ALCATEL LUCENT,
148/152 route de la Reine F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR)
2015 04 14
2015 08 17
2015 07 09
1255840
LUNAVERSE
3, 9, 14, 18, 25, 35
United LC Capital LLC, 2423 E. 23rd Street Los Angeles CA 90058 (US)
2015 05 22
2015 08 31
2015 07 16
1256135
BURCHARTS COATING SOLUTIONS
1
Colortex 2014 GmbH, c/o BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Am Sender 3 24943 Flensburg (DE)
2015 05 22
2015 08 31
2015 07 16
1256239
PAYMO
16, 41
Innovative Payment Technologies, LLC, Presnenskaya nab., 8, bld.
1 RU-123317 Moscow (RU)
2015 05 14
2015 08 31
2015 07 16
1260502
MADAMECOCO
8, 21, 24, 27
DEHA MAGAZACILIK EV TEKSTILI URUNLERI SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI, Gulbahar Mah. Avni Dilligil Sok. Celik is Merkezi
B/Blok No:9 G.Kat Mecidiyekoy Sisli Istanbul (TR)
2016 07 26
2016 12 19
2016 11 24
1260854
FELICITAS
32
VİNERO BAĞCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
İstinye Mahallesi, Balabandere Caddesi No:14 TR-34460 SARIYER/
ISTANBUL (TR)
2015 06 17
2015 09 28
2015 08 13
1264176
BE ACONNEQT
CFE: 26.11.12, 29.01.13
Asker Sakinmaz, Fazantstraat 27 NL-5348 GK Oss (NL)
2015 03 02
2015 10 26

36
2015 09 10

1265677
ALCATEL
14
ALCATEL LUCENT,
148/152 route de la Reine F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR)
2015 07 01
2015 11 09
2015 09 24
1265980
SHINKO
Wiljans Company NV,
Iddergemsesteenweg 71 A B-9450 Haaltert (BE)
2015 06 25
2015 11 09
1269629
LISANDRA
JOHN GARFIELD SK s.r.o.,
Mlynská 39 SK-052 01 Spisská Nová Ves (SK)
2015 06 11
2015 12 07
1269630
AMADORA
JOHN GARFIELD SK s.r.o.,
Mlynská 39 SK-052 01 Spisská Nová Ves (SK)
2015 06 11
2015 12 07

12, 25
2015 09 24
14, 18
2015 10 22
14, 18
2015 10 22

1269855
AeroPro
7
Zhejiang Rongpeng Air Tools Co., Ltd., Shuiquetou Village,
Pengjie Town, Luqiao, Taizhou Zhejiang (CN)
2015 08 13
2015 12 07
2015 10 22
1275603
CFE: 28.03.00
5, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 43
COFCO CORPORATION, 7-13/F, Tower A, Cofco Plaza, No. 8
Jianguomennei Ave., Dongcheng District Beijing (CN)
2015 06 16
2016 01 04
2015 11 26
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1275654
TRANSGOURMET | ORIGINE
CFE: 11.01.01, 26.11.07, 27.05.24
1, 3, 4, 5, 11, 16, 18, 20,
21, 24, 25, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45
Transgourmet Holding AG, Thiersteinerallee 12 CH-4053 Basel (CH)
2015 09 07
2016 01 04
2015 11 26
1279386
CERETHERM
1, 2, 17, 19
Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf (DE)
2015 09 08
2016 02 01
2015 12 17
1279855
X-BALOG
CFE: 27.05.01
9, 11
Xu Qiang, Xinnan Village,
Nantian Town, Wencheng County Zhejiang Province (CN)
2015 08 12
2016 02 01
2015 12 24
1287195
TOREO
Alpen Pharma AG, Casinoplatz 2 CH-3011 Bern (CH)
2016 10 24
2017 01 02

5
2016 12 15

1288449
BSL
18, 35
MEHMET ALİ BAYAT, Ahmet Kutsi Tacer Cad., Ahmet Nafız Gürman
Mah., Sabri Teks Çarşısı No:30/1, Güngören İSTANBUL (TR)
2015 11 26
2016 03 29
2016 02 18
1288585
Once tm custom sound once custom sound
CFE: 27.05.10
9, 35, 36
ÖNCE DİZAYN SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ, İhsaniye Mahallesi İzmir Yolu Caddesi Kristalpark
Sitesi No:98/D:2M/1 Nilüfer-BURSA (TR)
2015 05 14
2016 03 29
2016 02 18
1292170
PAILLASSE
Paillasse International SA,
Faubourg de l’Hôpital 1 CH-2000 Neuchâtel (CH)
2016 01 11
2016 04 25

29, 30, 35
2016 03 17

1293970
LITTLE
CFE: 03.01.14, 21.01.25, 25.01.10, 27.03.01, 29.01.11
16, 24, 25
Ramon Fabregat, Blumenweg 26 44289 Dortmund (DE)
2016 10 14
2016 12 19
2016 11 24
1297421
OZAVANA
5
Celgene Corporation, 86 Morris Avenue Summit NJ 07901 (US)
2016 04 05
2016 06 20
2016 05 12
1297472
GRG BANKING
CFE: 26.01, 27.05
9
GRG Banking Equipment Co., Ltd., 9 Kelin Road, Science City,
Luogang District, Guangzhou Guangdong (CN)
2015 12 10
2016 06 20
2016 05 12
1297490
TRANSGOURMET Central and Eastern Europe
CFE: 11.01, 26.03, 26.11, 27.05
35, 36
Transgourmet Holding AG, Thiersteinerallee 12 CH-4053 Basel (CH)
2016 02 01
2016 06 20
2016 05 12
1297491
TRANSGOURMET cash & carry
CFE: 11.01, 26.03, 26.04, 27.05
35, 36
Transgourmet Holding AG, Thiersteinerallee 12 CH-4053 Basel (CH)
2016 02 01
2016 06 20
2016 05 12
1298158
MAXI BAZAR
CFE: 27.05, 29.01
3, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28
Stéphane PELLEGRIN,
Chemin En Cavuaz 10 CH-1884 Villars-sur-Ollon (CH)
2016 03 21
2016 07 04
2016 05 26
1298414
CFE: 11.07, 26.02, 29.01
Lothar Fritze, Georgistraße 2 09127 Chemnitz (DE)
2015 12 16
2016 07 18

7, 16, 21
2016 06 02

1298501
CFE: 26.04, 29.01
6, 19, 35
Koenig, Michael, Lenhartzstraße 13 20249 Hamburg (DE)
2015 12 28
2016 07 18
2016 06 02

3421

1300011
ULTIMATE RESIST
3
Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf (DE)
2016 03 15
2016 08 01
2016 06 23
1300013
FERTIPLANT
1
Planta Düngemittel GmbH, Schwanenstr. 22 93128 Regenstauf (DE)
2016 02 11
2016 08 01
2016 06 23
1304456
WE ARE TENNIS FAN ACADEMY
CFE: 05.03.20, 21.03.01, 24.01.12, 29.01.12
25, 41
BNP PARIBAS, 16 boulevard des Italiens F-75009 PARIS (FR)
2016 04 14
2016 09 12
2016 08 04
1304752
GARDENTEC
CFE: 05.03.14, 26.11.12, 27.05.08
7
Ningbo Winplus Import and Export Co., Ltd, 27-5, No. 2 Building,
Shandong International Business Center, Jiangdong, Ningbo
Zhejiang (CN)
2016 03 28
2016 09 26
2016 08 11
1304754
Sunshine Fortune
CFE: 26.11.12, 28.03.00
8
SUNSHINE FORTUNE INC., Room 201, 28 Liupanshan Road,
Qingdao Economic Development Zone Qingdao Shandong (CN)
2016 03 14
2016 09 26
2016 08 11
1304811
MILNAneurax
CFE: 27.05.02, 29.01.12
5
neuraxpharm Arzneimittel GmbH,
Elisabeth-Selbert-Str. 23 40764 Langenfeld (Rheinland) (DE)
2016 03 30
2016 09 26
2016 08 11
1307114
BEZATHREN
1, 2
Bezema AG, Kriessernstraße 20 CH-9462 Montlingen (CH)
2016 07 04
2016 09 26
2016 09 01
1307195
Let’s be remarkable.
35, 41
Robert Bosch GmbH,
Robert-Bosch-Platz 1 70839 Gerlingen-Schillerhoehe (DE)
2016 05 27
2016 09 26
2016 09 01
1309543
S SERGEI
CFE: 27.05.01
24, 25, 26
S.A Sergei Socks & Textiles N.V., Rue de la Forêt, 8 B-7522 Blandain (BE)
2016 05 27
2016 10 10
2016 09 22
1309628
GENESIS
CFE: 03.07.17, 24.01.15
37
HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul (KR)
2016 05 03
2016 10 10
2016 09 22
1310930
Schreiber
16, 28
”Globus” LLC, pomeshhenie II, korpus 1619, Moskva RU-124365
Zelenograd (RU)
2016 02 25
2016 11 07
2016 09 29
1312299
KAPITAN
CFE: 26.05.01, 26.07.19
39
Sovmestnoe obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
„Viptrans-spedition”, komn. 10A, 15/2, ul. P. Brovki 220072 g. Minsk (BY)
2016 05 17
2016 10 24
2016 10 06
1312321
OSCAR
34
Tobacco International Enterprises Limited, Dalton House, 60
Windsor Avenue London SW19 2RR (GB)
2016 05 16
2016 10 24
2016 10 06
1312386
OUTPATH
25
SALOMON SAS, Société anonyme par actions simplifiée,
Les Croiselets F-74370 METZ-TESSY (FR)
2016 08 01
2016 10 24
2016 10 06
1312658
Pic express
CFE: 26.01.02, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
29, 30
SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES
LECLERC, SC GALEC, Société Anonyme Coopérative à Capital
Variable, 26, quai Marcel Boyer F-94200 Ivry sur Seine (FR)
2016 04 01
2016 11 07
2016 10 06
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1312754
M TAC
CFE: 24.17.02, 27.05.17
18, 25
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu „Vizantiia 1” (UA),
vul. Sotsialistychna, 2/4 m. Kyiv 03186 (UA)
2016 05 24
2016 10 24
2016 10 06

1316540
SHENGLI XINDA
CFE: 27.05.22, 28.03.00
40
SHENGLI XINDA INDUSTRIAL GROUP CO., LTD., No. 59, Beiyi Road,
Dongying District, Dongying City 257000 Shandong Province (CN)
2016 06 05
2016 11 21
2016 10 27

1313636
AMARANTA di Ulisse
CFE: 03.03.01, 11.03.01, 19.01.01, 25.01.15
TENUTA ULISSE di Ulisse Antonio,
Via San Polo snc, I-66014 CRECCHIO (CHIETI) (IT)
2016 05 12
2016 11 07

1316548
SNS
7
SNS PNEUMATIC CO., LTD, No. 186 Weiliu Road, Yueqing Economic
Development Zone 325604 Zhejiang (CN)
2016 06 12
2016 11 21
2016 10 27

1313932
NATHANIEL
Brand Trading Company SA,
36, avenue Marie-Thérese, Luxembourg (LU)
2016 06 29
2016 11 07

33
2016 10 13
45
2016 10 13

1314007
TIERRA IMPERIAL
33
BODEGAS VERDÚGUEZ, S.A.T., C/ Los Hinojosos,
1 E-45810 VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO) (ES)
2016 07 01
2016 11 07
2016 10 13
1314138
FADO
6
Lukashkin Oleksii Arkadiiovych, vul. O. Nevskogo, bud. 21A,
kv. 36 m. Smila Cherkaska oblast 20700 (UA)
2016 04 18
2016 11 07
2016 10 13
1316247
TIMBO
CFE: 09.03.09, 27.03.01
Prokopenko Anton Yuriiovych, prosp. Moskovskyi,
bud. 89, kv. 89 m. Kharkiv 61001 (UA)
2016 06 09
2016 11 21

25, 35
2016 10 27

1316265
AMAKids
CFE: 02.01.30, 09.07.22, 21.01.25, 27.05.08, 29.01.15
41
Fediai Volodymyr Ivanovych, vul. Naberezhna Peremohy,
134, korp. 3, kv. 47 Dnipro 49106 (UA)
2016 06 13
2016 11 21
2016 10 27
1316275
CFE: 26.01.05, 28.05.00, 29.01.12
11, 35, 40
«Trade company «MARGROID» Limited Liability Company, ulitsa
Komsomolskaya, dom 1, Podolsk, Moskovskaya RU-142100 oblast (RU)
2016 06 22
2016 11 21
2016 10 27
1316295
YSTREAM
5
BIOFARMA, 50 rue Carnot F-92284 SURESNES Cedex (FR)
2016 08 04
2016 11 21
2016 10 27
1316347
EURESPAL
5, 29, 30
BIOFARMA, 50 rue Carnot F-92284 SURESNES Cedex (FR)
2016 07 11
2016 11 21
2016 10 27
1316466
COVPRESS
CFE: 23.05.01, 24.09.03, 25.05.01, 26.03.23, 26.07.25
12
Shandong Covpress Machinery Technology Co., Ltd., North of
Nanyi Road, West of Guihua Si Road, Economic and Technological
Development Zone of Dongying City Shandong Province (CN)
2016 04 30
2016 11 21
2016 10 27
1316468
powdoor
CFE: 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
2
PULVER KIMYA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI,
Gosb Tembelova Alani 3200 Sokak No.3201 Gebze Kocaeli (TR)
2016 05 17
2016 11 21
2016 10 27
1316470
SHI LI BU
CFE: 28.03.00
1
GUANGRAO HANHAI TECHNOLOGY CO.,LTD., Dongjia Village,
Lique Town, Guangrao County Shangdong (CN)
2016 04 28
2016 11 21
2016 10 27
1316508
KE
CFE: 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
6
Anshan Falan Packing Materials Co.,Ltd., No.566, Tonghai Rd,
Qianshan Dist, Anshan City Liaoning Province (CN)
2016 06 27
2016 11 21
2016 10 27

1317459
Musti
CFE: 03.01.14, 03.06.03, 03.13.01, 26.11.14, 27.05.07
LABORATOIRES EXPANSCIENCE,
10 avenue de l’Arche F-92419 Courbevoie Cedex (FR)
2016 07 12
2016 11 21

3
2016 11 03

1317573
Typhoon
CFE: 26.01.18, 29.01.12
3, 5, 7, 16, 20, 21, 22, 24
Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostyou „ALTEROS”,
ul. Samokatnaya, d. 2, str. 1 RU-111033 Moskva (RU)
2016 08 22
2016 11 21
2016 11 03
1317574
CFE: 28.05.00
32
Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu «VSK»,
ul. 50-let-Oktyabrya, 113, g. Dimitrovgrad RU-433502
Ulyanovskaya oblast (RU)
2016 08 01
2016 11 21
2016 11 03
1318797
FQ
CFE: 26.01.19, 27.05.22, 28.03.00
6
JIANGSU UNILEFUN ALUMINIUM CO., LTD., Nanhua Industrial Park,
Zhongzhuang Town, Jianhu County Jiangsu Province (CN)
2016 06 14
2016 12 05
2016 11 17
1318866
bok
CFE: 05.03.15, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
18
Quanzhou blog bags Co.,Ltd., No 61 West of Zenglin North Road,
Zenglin Community, Jinlong Street, Licheng District, Quanzhou
City 362000 Fujian Province (CN)
2016 06 05
2016 12 05
2016 11 17
1318881
DZWINNER
CFE: 16.01.04, 24.15.01, 29.01.12
41
Kasiun Valentyn Volodymyrovych,
prosp. Sobornosti, bud. 32-a, kv. 80 m. Lutsk 43026 (UA)
2016 06 23
2016 12 05
2016 11 17
1318882
CONEXUS BALTIC GRID
LATVIJAS GAZE, akciju sabiedriba,
Vagonu iela 20, LV-1009 Riga (LV)
2016 07 05
2016 12 05

39
2016 11 17

1318902
CLIMATIC
17
INTERMAS NETS SA, Ronda de Collsabadell, 11 Polígon Industrial
E-08450 LLINARS DEL VALLES (BARCELONA) (ES)
2016 07 20
2016 12 05
2016 11 17
1318935
VIBE
25
SALOMON SAS, Les Croiselets F-74370 METZ-TESSY (FR)
2016 08 02
2016 12 05
2016 11 17
1318998
AIRIUM
LAFARGE, Société Anonyme,
61, rue des Belles Feuilles, F-75116 PARIS (FR)
2016 08 05
2016 12 05

19
2016 11 17

1318999
EVONY
5, 10
HAYAT KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Mahir İz Caddesi No:25
Altunizade Üsküdar, İstanbul (TR)
2016 03 01
2016 12 19
2016 11 17
1319002
Goldschätzchen
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG,
Carl-Metz-Straße 1 76185 Karlsruhe (DE)
2016 05 11
2016 12 05

3, 4, 21
2016 11 17
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1319055
SUPERNOVA
CFE: 27.05.02, 29.01.12
Primal Játékstúdió Zrt.,
Budapest Kacsa u. 15-23 1. em H-1027 Budapest (HU)
2016 06 02
2016 12 05

9, 41

2016 11 17

1319065
REIZIGER
1, 25
REIZIGER PTY LTD, PO Box 1626 Subiaco WA 6904 (AU)
2016 07 13
2016 12 05
2016 11 17
1319081
Hochland
29, 35
Hochland SE, Kemptener Straße 17 88178 Heimenkirch (DE)
2016 08 18
2016 12 05
2016 11 17
1319133
GELEZ
American International Industries,
2220 Gaspar Avenue Commerce CA 90040 (US)
2016 09 27
2016 12 05
1319175
UniPro
Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o.,
Npor. O. Bartoška 15 CZ-344 01 Domažlice (CZ)
2016 05 03
2016 12 05

3

2016 11 17
31

2016 11 17

1319404
EVA PROCESS
CFE: 27.05.19, 29.01.12
9, 16, 35
t&t Organisationsentwicklung-Training-Beratung, Bernd u.Dirk
Taglieber GbR (vertreten durch den Gesellschafter: Bernd
Taglieber, 76835 Hainfeld), Am Schlossberg 76835 Hainfeld (DE)
2016 04 05
2016 12 19
2016 11 17
1319678
#MY_DENTITY
3
Kenra Professional, LLC,
22 East Washington Street Indianapolis IN 46204 (US)
2016 11 21
2017 01 09
2016 12 22
1319679
MYDENTITY
3
Kenra Professional, LLC,
22 East Washington Street Indianapolis IN 46204 (US)
2016 11 21
2017 01 09
2016 12 22
1319732
ALPINA
18, 25
ALPINA, tovarna obutve, d.o.o., Strojarska ulica 2 SI-4226 Žiri (SI)
2016 04 26
2016 12 19
2016 11 24
1319764
Discover Spices
CFE: 01.05.02, 18.03.05, 27.05.01
VITANA, a.s., Mělnická 133 CZ-277 32 Byšice (CZ)
2016 03 01
2017 01 02

30, 35
2016 11 24

1319781
CACHLAND
CFE: 27.05.01
12
Shandong Yongfeng Tyres Co., Ltd., Phase II of Economic
Development Zone, (Located in South to Yishui Xian Yangdu
Trading Co. Ltd.), Yishui County, Linyi City, Shandong Province (CN)
2016 04 18
2016 12 19
2016 11 24
1319795
PCKIT
CFE: 24.01.03
12, 20
GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD., No.28 Lufeng East Road,
Lujia Town, Kunshan City Jiangsu Province (CN)
2016 05 12
2016 12 19
2016 11 24
1319806
Fen JI
CFE: 28.03.00
30
FEIJI TEA CO.LTD, Room 221, Building 5, No.5, Jicheng Village,
Yizhuang Town, Daxing District Beijing (CN)
2016 05 20
2016 12 19
2016 11 24
1319807
HARPIA
9
Carl Zeiss AG, Carl-Zeiss-Strasse 22 73447 Oberkochen (DE)
2016 06 10
2016 12 19
2016 11 24
1319833
WEILI
CFE: 27.05.01, 29.01.04

11

3423

DAIKIN ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SANAYI TICARET
ANONIM SIRKETI, Kucukbakkalkoy Mah. Kayisdagi Cad. No:1
Kat:21-22, Atasehir ISTANBUL (TR)
2016 05 30
2016 12 19
2016 11 24
1319839
ID-COOLING
CFE: 26.05.18, 27.05.01
9
SHENZHEN WAN JING HUA TECHNOLOGY CO.,LTD., Furunxin
Industrial Park, No. 303 Guiyue Road, Guanlan Street, Longhua
District, Shenzhen City Guangdong Province (CN)
2016 06 17
2016 12 19
2016 11 24
1319840
carbro
CFE: 27.05.01
34
Han Youqing, Desen Nike, No. 506 Huarong Rd.,
Dalang Sub-dist., Longhua Distr., Shenzhen Guangdong (CN)
2016 06 27
2016 12 19
2016 11 24
1319868
ROYAL EAGLE
VP BRANDS INTERNATIONAL S.A,
Dunav bul. 5 BG-4000 Plovdiv (BG)
2016 09 14
2016 12 19

33
2016 11 24

1319932
ALTEAS
11
ARISTON THERMO S.p.A.,
Viale Aristide Merloni, 45 I-60044 FABRIANO (ANCONA) (IT)
2016 08 10
2016 12 19
2016 11 24
1319936
CONTRAMUTAN
M.C.M. Klosterfrau Healthcare GmbH,
Doerenkampgasse 11 A-1100 Wien (AT)
2016 09 12
2016 12 19
1319937
META CLASSIC
Implantech Medizintechnik Ges.m.b.H.,
Im Rebengrund 13 A-2344 Maria Enzersdorf (AT)
2016 09 09
2016 12 19

5
2016 11 24
10
2016 11 24

1319938
RIVAGELAN
5
G.L. Pharma GmbH, Schloßplatz 1 A-8502 Lannach (AT)
2016 09 08
2016 12 19
2016 11 24
1319980
PETERKA PARTNERS
35, 41, 45
PETERKA & PARTNERS SERVICES s.r.o.,
Karlovo náměstí 671/24 CZ-110 00 Praha 1-Nové Město (CZ)
2016 05 03
2016 12 19
2016 11 24
1320118
ISKIN
3, 35
M. Pierre VASSEUR,
153 Rue des bigochets, F-78670 VILLENNES-SUR-SEINE (FR)
2016 05 19
2016 12 19
2016 11 24
1320127
PETERKA PARTNERS THE CEE LAW FIRM
CFE: 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
35, 41, 45
Peterka & Partners Services s.r.o.,
Karlovo náměstí 671/24 CZ-110 00 Praha 1-Nové Město (CZ)
2016 05 03
2016 12 19
2016 11 24
1320167
Fruistar
CFE: 27.05.02
REFRESCO FRANCE, SAS,
2885 route des Pangons F-26260 MARGES (FR)
2016 07 25
2016 12 19

31, 32
2016 11 24

1320175
VIZWELL
CFE: 01.03.01, 27.05.17
25
Suzhou Tech-Wear Manufacturing Co.,Ltd., B1 Building, Suhao
Industrial Park, No.105 Donghu Road, Wuzhong District, Suzhou
215000 Jiangsu (CN)
2016 06 14
2016 12 19
2016 11 24
1320320
addison RAMPAGE
CFE: 26.01.06, 26.11.25, 27.05.10, 29.01.14
9
SEGMENT BİLGİSAYAR DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Dereboyu
Caddesi, No:79/B, Mecidiyeköy Şişli-İstanbul (TR)
2016 05 18
2016 12 19
2016 11 24
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1320321
GENTAS G-com Compact Laminat
CFE: 26.04.18, 27.05.10, 29.01.13
19, 20, 21
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Dolantı Sok. No:21 Siteler Altındağ-ANKARA (TR)
2016 05 18
2016 12 19
2016 11 24
1320362
Pharma Hyaluron
CFE: 26.01.06, 26.15.01, 29.01.12
3, 5
Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Michelinstr. 10 66424 Homburg (DE)
2016 07 21
2016 12 19
2016 11 24
1320388
IDHIGA
5
Celgene Corporation, 86 Morris Avenue Summit NJ 07901 (US)
2016 08 23
2016 12 19
2016 11 24
1320406
SEBOLOGIE
3
CASTER, 99 rue du Faubourg Saint Honore F-75008 Paris (FR)
2016 09 09
2016 12 19
2016 11 24
1320857
denshine
CFE: 29.01.04
10
Beijing Careshine Technology Co., Ltd., Suite 301, No. 2 Building,
Changping Road No. 97, Shahe, Changping District Beijing (CN)
2016 03 21
2017 01 02
2016 12 01
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SEGMENT BİLGİSAYAR DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
Dereboyu Caddesi, No:79/B, Mecidiyeköy Şişli-İstanbul (TR)
2016 05 18
2016 12 19
2016 12 01
1321420
HARDEN
CFE: 27.05.01
8
SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD.,
Unit 2006, No. 1 100 Lane, East Sport Road Shanghai (CN)
2016 06 12
2016 12 19
2016 12 01
1321447
JOLTEC
2, 17
ZOLPAN SAS, 17 quai Joseph Gillet F-69004 LYON (FR)
2016 09 14
2016 12 19
2016 12 01
1321487
PERSONAL FIT
25
Schiesser Marken GmbH, Schützenstraße 18 78315 Radolfzell (DE)
2016 04 20
2016 12 19
2016 12 01
1321498
Fairway
CFE: 27.05.01
21
Shenzhen Fairway Fine China Co.,Ltd., G-H, 9/F, Block A, Baoan
Square, No.1002 Sungang Road, Shenzhen Guangdong (CN)
2016 04 25
2016 12 19
2016 12 01

1320865
KOCABAG K of KAPADOKIA 2012
CFE: 05.07.10, 18.05.05, 29.01.13
33
KOCABAĞ BAĞCILIK VE ŞARAPÇILIK LİMİTED ŞİRKETİ, Yeni Göreme
Yolu Atatürk Bulvari uçhisar Nevşehir (TR)
2016 05 02
2016 12 19
2016 12 01

1321527
TAYDY
CFE: 27.05.17
7
ZHEJIANG SAFUN INDUSTRIAL CO., LTD., Floor 3, No.7 South
Mingyuan Ave., Economic Development Zone, Yongkang City
Zhejiang (CN)
2016 06 12
2016 12 19
2016 12 01

1320871
S
CFE: 27.05.21
25
Rui’an Saita Shoes Co., Ltd., Xincheng Road, Li’an Residential Area,
Xincheng Town, Rui’an City Zhejiang Province (CN)
2016 04 26
2016 12 19
2016 12 01

1321582
BAOFENG
CFE: 26.11.03, 26.13.25
12
DONGYING BAOFENG AUTO PARTS CO., LTD, No. 66, Shengxing
Road, Kenli, Dongying Shandong Province (CN)
2016 07 29
2016 12 19
2016 12 01

1320987
T5 AUTO JOB
7
SIMU, Zone Industrielle Arc-Les-Gray F-70100 GRAY (FR)
2016 09 19
2016 12 19
2016 12 01
1321029
Yo Start
5, 29, 30
Tereshchenko Ruslan Oleksandrovych,
vul. Kyivska, 148, kv. 14, m. Obukhiv Kyivska obl. 08703 (UA)
2016 04 06
2017 01 02
2016 12 01
1321043
FXPRO TRADE LIKE A PRO
36
FxPro Financial Services Ltd, Karyatidon 1 CY-4180 Ypsonas (CY)
2016 02 02
2017 01 02
2016 12 01
1321085
rolli
CFE: 26.04.02, 27.05.02, 29.01.12
MOGYI KFT., Petőfi u. 29. H-6448 Csávoly (HU)
2016 05 24
2016 12 19

30
2016 12 01

1321096
Touch Bank
35, 36
Aktsionernoe obshchestvo „OTP Bank”,
Leningradskoe shosse, d. 16A, str. 1 RU-125171 Moscow (RU)
2016 07 14
2016 12 19
2016 12 01
1321097
CFE: 01.03.02, 26.04.02, 29.01.14
35, 36
Aktsionernoe obshchestvo „OTP Bank”,
Leningradskoe shosse, d. 16A, str. 1 RU-125171 Moscow (RU)
2016 07 14
2016 12 19
2016 12 01
1321202
CFE: 01.15.11, 07.01.24, 28.03.00
29, 30, 33
Foshan Hai Tian Flavoring & Food Company Limited,
No. 16, Wen Sha Road, Foshan City Guangdong Province (CN)
2016 05 09
2016 12 19
2016 12 01
1321216
monami
CFE: 27.05.01
MONAMI CO., LTD,
17, Songok-ro, Suji-gu, Yongin-si Gyeonggi-do (KR)
2016 08 12
2016 12 19
1321276
RAMPAGE
CFE: 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12

2
2016 12 01
9

1321588
CONNECT EXCELLENCE
9
RADIO FREQUENCY SYSTEMS FRANCE,
Centre de Villarceaux, Route de Villejust F-91620 NOZAY (FR)
2016 08 31
2016 12 19
2016 12 01
1321626
Soshine
CFE: 26.15.01, 27.01.01, 27.05.01
9
Shenzhen Soshine Battery Co., Ltd., 3024#/3F, Kangle
communications equipment wholesale market, Huaqiang North
Road, Futian District 518000 Shenzhen (CN)
2016 09 22
2016 12 19
2016 12 01
1321640
SKMEI
CFE: 27.05.01, 28.03.00
14
Guangzhou Skmei Watch Co., Ltd., 7/F, Building A, No. 28
Longtang Road, Tangge Village, Shijing Town, Baiyun District
Guangzhou City (CN)
2016 10 03
2016 12 19
2016 12 01
1321645
FIRST GUILD
BAYADERA MANAGEMENT LIMITED,
Karpenisiou, 30, P.C. CY-1660 Nicosia (CY)
2016 09 08
2016 12 19

33
2016 12 01

1321703
IT SOOTHES. IT SMOOTHES. IT SOFTENS.
3, 5
Carma Laboratories, Inc.,
5801 West Airways Avenue Franklin WI 53132 (US)
2016 09 23
2016 12 19
2016 12 01
1321721
ISANA PROFESSIONAL
CFE: 04.02.01, 26.01.03, 27.05.09
3, 21, 35
Dirk Rossmann GmbH, Isernhägener Straße 16 30938 Burgwedel (DE)
2016 07 28
2016 12 19
2016 12 01
1321736
CSQ
CFE: 27.05.17
9
Siqi Technology Co., Ltd., Weisan Road, Yueqing Economic
Development Zone Zhejiang (CN)
2016 09 19
2016 12 19
2016 12 01
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1321816
LIGHT FOX
CFE: 27.05.01
28
ZHUO SONG, No.422, Huangheying Village, Zhuyouguan Town,
Longkou City Shandong Province (CN)
2016 05 31
2016 12 19
2016 12 01
1321819
YIHUI ARTS
CFE: 26.01.18, 27.05.24
16
Nan’an Yihui Oil Painting Artcrafts Co., Ltd., Panlong Development
Zone, Shuitou Town, Nan’an City Fujian Province (CN)
2016 07 22
2016 12 19
2016 12 01

3425

VANKİM KİMYA GIDA SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. STI., Dikilitas Mh.
Karanfil Sk. Akin Is Merkezi No:29 K.4 Yildiz Besiktas Istanbul (TR)
2016 07 12
2017 01 02
2016 12 08
1322188
FOYU
9, 11, 28
Ye Chongfeng, Diwan, Guixi Village, Xuekou Township,
Wencheng County Zhejiang Province (CN)
2016 07 11
2017 01 02
2016 12 08
1322279
TODAY I FEEL...
3
Satoki Partners Oy, Kay Hartwallin tie 1 FI-01150 Söderkulla (FI)
2016 09 29
2017 01 02
2016 12 08

1321833
ORGANIC control
CFE: 03.13.01, 27.05.01
3, 5
Gerashchenko Vadym Oleksiiovych,
vul. Perekopskoi dyvizii, bud. 67, kv. 139 m. Odesa 65039 (UA)
2016 08 02
2016 12 19
2016 12 01

1322289
microsafe
CFE: 27.01.01, 27.05.01, 29.01.12
The Decor Corporation Pty. Ltd.,
1314 Ferntree Gully Road Scoresby VIC 3179 (AU)
2016 08 22
2017 01 02

1321855
Topfloc
1
ALLIED SOLUTIONS CEE KFT., Kardhegy u. 22 H-1116 Budapest (HU)
2016 07 04
2016 12 19
2016 12 01

1322296
CFE: 01.03.01, 03.07.24, 26.04.04, 28.03.00
32
DONGYING YIDAZAO DAIRY CO., LTD., North of Shengli Bridge,
Dongying City 257000 Shandong Province (CN)
2015 12 21
2017 01 02
2016 12 08

1321966
P
CFE: 24.17.01, 26.01.18, 27.05.21
Pearson plc, 80 Strand London WC2R 0RL (GB)
2016 06 29
2017 01 02

9, 42
2016 12 08

1322035
HAWITA professional
CFE: 05.03.13, 27.05.10
1, 31
HAWITA-Gruppe GmbH, Langer Damm 1 49377 Vechta (DE)
2016 05 10
2017 01 02
2016 12 08
1322060
TILANCO
CFE: 27.05.17
6
WENZHOU TILANCO INDUSTRY & TRADE CO., LTD, 4/F, No. 152,
Yanxing Road, Yangyi Township, Wenzhou Zhejiang (CN)
2016 04 18
2017 01 02
2016 12 08
1322083
DESHI GROUP
CFE: 01.15.15, 27.05.01, 28.03.00
7
SHANDONG DESHI PETROLEUM ENGINEERING GROUP CO., LTD.,
Petroleum Business Park, Dongying Shandong Province (CN)
2016 04 30
2017 01 02
2016 12 08
1322084
WECOME
CFE: 26.04.16
9
WECOME GROUP CO., LTD., Wenzhou Beidge Industrial Zone,
Beibaixiang, Yueqing Zhejiang (CN)
2016 04 30
2017 01 02
2016 12 08
1322113
GRANDMA’S HOME
CFE: 28.03.00
43
Zhejiang Grandma’s Home Restaurant Co., Ltd., 2nd floor of Lianhe
Building, No.2, Zijinghua Rd, Hangzhou 310012 Zhejiang (CN)
2016 05 20
2017 01 02
2016 12 08
1322117
VELENCÔSA
CFE: 27.05.01
25
WU, QIHU, Yaowan Group, Luobu Community, Lucheng Town,
Lujiang County, Chaohu 231500 Anhui Province (CN)
2016 05 25
2017 01 02
2016 12 08
1322121
MICRO POP
CFE: 27.05.17, 29.01.01
MOGYI KFT., Petőfi u. 29. H-6448 Csávoly (HU)
2016 05 24
2017 01 02

30
2016 12 08

1322177
Daoheng
CFE: 27.05.01
25
JINJIANG SIMENGFA WEAVING & GARMENTS Co., LTD. (JINJIANG
SIMENGFA ZHIZAO ZHIYI YOUXIAN GONGSI), Dongshi Meitang
Jiagongqu, Jinjianshi, CN-362271 FUJIAN (CN)
2016 08 15
2017 01 02
2016 12 08
1322187
levex
CFE: 01.15.15, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.15

30

1322310
COMFEEL
RECTICEL SCHLAFKOMFORT GmbH,
Schlaraffiastrasse 1-10 44867 BOCHUM (DE)
2016 05 10
2017 01 02

21
2016 12 08

20
2016 12 08

1322339
WOOZY
CFE: 27.05.01
32, 33, 35
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «WOOZY»,
of. 501, 29, ul. Sarygina, g. KEMEROVO RU-650055 Kemerovskaya
obl. (RU)
2016 07 18
2017 01 02
2016 12 08
1322353
FRUXIK
CFE: 05.03.13, 27.05.03, 29.01.13
32
GAS Familia, s.r.o.
Stará Ľubovňa, Prešovská 8 SK-064 01 Stará Ľubovňa (SK)
2016 07 19
2017 01 02
2016 12 08
1322368
EdgeMax
9, 11
SHANGHAI EDGE LIGHT INDUSTRY CO., LTD., No.55 Beimin Road,
Chedun Town, Songjiang District Shanghai (CN)
2016 06 28
2017 01 02
2016 12 08
1322373
Kelly Clark
CFE: 27.05.01
25
Zhejiang Trimax International Group Co. Ltd., Changxi Village,
Huanzhu Township, Wuxing District Huzhou, Zhejiang (CN)
2016 08 30
2017 01 02
2016 12 08
1322374
Stability
CFE: 27.05.01, 28.03.00
19
SHANDONG STABILITY HIGH-TECH BUILDING MATERIALS
CO., LTD., No. 5 Road South, Tuanjie Road East, Guangrao
Development Zone, Dongying City Shandong (CN)
2016 08 30
2017 01 02
2016 12 08
1322383
Modilac
CFE: 03.13.01, 26.11.12, 27.05.01
5
SODILAC, 68 rue de Villiers F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR)
2016 08 25
2017 01 02
2016 12 08
1322394
ROSILOGIE
3
CASTER, 99 rue du Faubourg Saint Honoré F-75008 PARIS (FR)
2016 09 09
2017 01 02
2016 12 08
1322398
Martinez
CFE: 27.05.01
15
MINYARD MARTINEZ MUSICAL INSTRUMENT CO., LTD., Sandong
Industrial Estate, Huadu district 510800 Guangzhou (CN)
2016 08 06
2017 01 02
2016 12 08
1322401
W
CFE: 24.01.05, 27.05.21

7
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GUANGZHOU WINRONG INDUSTRIAL CO., LTD., Rm. 703, Tian
An Science and Technology Communion Center, Panyu EnergySaving Technology Park, No. 730 Yingbin road, Donghuan Street,
Panyu Guangzhou City Guangdong Province (CN)
2016 09 20
2017 01 02
2016 12 08

Nr 9/2017

1323585
Sakura Sprite
25
Nantong Xinyi Garment Co.,Ltd, Shizong Town, Tongzhou Area,
Nantong City Jiangsu Province (CN)
2016 09 20
2017 01 02
2016 12 15

1322486
ESPARTIN
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21 H-1103 Budapest (HU)
2016 09 01
2017 01 02
2016 12 08

1323644
URBAN READY
Michelin Recherche et Technique S.A.,
Route Louis-Braille 10 CH-1763 Granges-Paccot (CH)
2016 10 21
2017 01 02

1322610
STL
CFE: 25.07.20, 27.05.17
34
Huizhou Kimree Technology Co., Ltd. Shenzhen Branch, 20V, U, W,
X, Building A, Haoming Fortune Plaza, Shennan Avenue, Futian
District, Shenzhen Guangdong (CN)
2016 08 30
2017 01 02
2016 12 08

1323646
yadea
CFE: 26.03.18, 27.05.01
12
Yadea Technic Group Co., Ltd., Dongsheng Road, Dacheng
Industrial Zone, Anzhen Town, Xishan District, Wuxi City Jiangsu
Province (CN)
2016 08 11
2017 01 02
2016 12 15

1322626
SLIPSET
6
PEM MANAGEMENT, INC.,
103 Foulk Road, Suite 108 WILMINGTON DE 19803 (US)
2016 09 12
2017 01 02
2016 12 08

1323651
Hochland
CFE: 06.01.02, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
29, 35
Hochland SE, Kemptener Straße 17 88178 Heimenkirch (DE)
2016 08 18
2017 01 02
2016 12 15

1322704
cts
CFE: 27.05.01, 29.01.13
9, 12
CTS Corporation, 1142 West Beardsley Avenue Elkhart IN 46514 (US)
2016 04 25
2017 01 02
2016 12 08

1323663
WHITE PONY MICROBREWERY
CFE: 03.03.01, 27.05.01
32, 33
WHITE PONY MICROBREWERY di Roberto Orano,
Via A. Beolco, 5 I-35028 PIOVE DI SACCO (PADOVA) (IT)
2016 07 21
2017 01 02
2016 12 15

1322798
ISANA men
CFE: 04.02.01, 26.01.03, 27.05.10
Dirk Rossmann GmbH,
Isernhägener Straße 16 30938 Burgwedel (DE)
2016 07 20
2017 01 02

3, 8, 21, 35
2016 12 08

1322877
PROTEXION
CFE: 27.05.17
9, 10, 11, 12, 14, 28
Limited Liability Company „Greenwave LAB LTD”,
Melnykova str., 83D, 6 floor, of. 605 Kyiv 04119 (UA)
2016 04 25
2017 01 02
2016 12 08
1322886
skfirm
CFE: 27.05.01
11
Xiamen SpringKing Industry Co., LIMITED, Unit 1001-B, 10F,
No. 165 East Tapu Road, (Guanyinshan International Business
Operations Center), Siming District, Xiamen City 361000 Fujian
Province (CN)
2016 08 11
2017 01 02
2016 12 08
1322932
CFE: 01.03.02
Align Technology, Inc.,
2560 Orchard Parkway San Jose CA 95131 (US)
2016 10 28
2017 01 02

10
2016 12 08

1322960
MeBreez
CFE: 24.17.02, 27.05.01
10
Well-Bridge Biological Technology Co., Ltd., No.8 Jinfeng Road,
Suzhou New District 215163 Jiangsu Province (CN)
2016 09 19
2017 01 02
2016 12 08
1322983
EMFGCO
CFE: 27.05.10
18
Emmons, Cliff, 1009 South Robinson Drive Robinson TX 76706 (US)
2016 09 27
2017 01 02
2016 12 08
1323024
FLOWER ME UP
3
Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf (DE)
2016 10 21
2017 01 02
2016 12 08

12
2016 12 15

1323758
jiang li
CFE: 28.03.00
27
JIANGLI DECORATIVE MATERIALS CO., LTD., No. 18 Fenghuang
Road, Huangtang Industrial Park, Xuxiake Town Jiangyin City (CN)
2016 04 29
2017 01 02
2016 12 15
1323816
”MEGACHIPS”, potato chips with taste of sour
cream and onion
CFE: 01.15.09, 05.09.21, 08.03.03, 27.05.02, 28.05.00, 29.01.15
29
Limited liability company „Belprodukt”, k.5, d.12, ul. Dobrushskaya
246009 Gomel (BY)
2016 06 27
2017 01 02
2016 12 15
1323839
REGUL
19, 35
Limited Liability Company «Regul», Khar’kovskoe shosse, d. 12/1A,
g. Novocherkassk RU-346404 Rostovskaya obl (RU)
2016 08 15
2017 01 02
2016 12 15
1323849
Emmons MANUFACTURING CO. AMERICAN MADE
CFE: 26.04.18, 27.01.03, 27.05.10
18
Emmons, Cliff, 1009 South Robinson Drive Robinson TX 76706 (US)
2016 09 27
2017 01 02
2016 12 15
1323850
Eurolamp
CFE: 26.04.09, 29.01.13
11
ASCANIA GROUP Ltd, Novopecherskyy lane 5 Kyiv 01042 (UA)
2016 08 09
2017 01 02
2016 12 15
1323862
CHIPS
CFE: 25.01.06, 27.05.02, 28.05.00, 29.01.13
Limited liability company „Belprodukt”,
k.5, d.12, ul. Dobrushskaya 246009 Gomel (BY)
2016 08 24
2017 01 02
1324015
BELKA AND STRELKA
WTM Establishment, Mitteldorf FL-9490 Vaduz (LI)
2016 06 30
2017 01 02

29
2016 12 15
33
2016 12 15

1323060
CFE: 26.03.01, 26.11.09
25
Rui’an Saita Shoes Co., Ltd., Xincheng Road, Li’an Residential Area,
Xincheng Town, Rui’an City Zhejiang Province (CN)
2016 05 31
2017 01 02
2016 12 08

1324075
NEGRO Pionir
CFE: 08.01.19
30
Privredno drustvo za proizvodnju cokolade, bombona i peciva
Pionir doo, Pozedka 65b 11000 Beograd (RS)
2016 07 20
2017 01 02
2016 12 15

1323576
BJOOLI
CFE: 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
Bjooli GmbH, Sophienstraße 33 10178 Berlin (DE)
2016 04 18
2017 01 02

1324081
WE CASABLANCA
CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION,
105 bd Abdelmoumen CASABLANCA (MA)
2016 06 23
2017 01 02

9, 12, 35, 38
2016 12 15

16, 35, 38, 41
2016 12 15

Nr 9/2017
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1324247
LES GEORGETTES BY ALTESSE
14
GL ALTESSE, Valamas F-07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS (FR)
2016 08 25
2017 01 02
2016 12 15

Privredno društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva
Pionir doo, Požeška 65b 11030 Beograd (RS)
2016 07 11
2017 01 09
2016 12 22

1324311
SHEN CHI
CFE: 27.05.01, 28.03.00
1
SHANDONG SHENCHI PETROCHEMICAL CO., LTD., Dongying Port
Economic Development Zone, Dongying City Shandong Province (CN)
2016 08 11
2017 01 09
2016 12 22

1324545
HISTOMER
CFE: 03.07.19, 26.01.15
VALETUDO S.r.l.-con unico socio,
Via Ghiaie, 6 I-24030 PRESEZZO (BG) (IT)
2016 09 05
2017 01 09

1324313
FANGXING
12
DONGYING FANGXING RUBBER CO., LTD., Dawang Economic
Development Zone, Dongying City 257000 Shandong Province (CN)
2016 08 15
2017 01 09
2016 12 22

1324556
SAIGA
9
UAB „SABELIJOS PREKYBA”, Savanorių pr. 435A LT-49280 Kaunas (LT)
2016 08 16
2017 01 09
2016 12 22

1324314
MILEMORE
12
SHANDONG YINBAO TYRE GROUP CO., LTD.,
Taitou Town, Shouguang City 262735 Shandong Province (CN)
2016 08 15
2017 01 09
2016 12 22
1324332
DEXPANTHEN SOPHARMA
CFE: 27.05.01
3, 5
SOPHARMA AD, Iliensko shose str. 16 BG-1220 SOFIA (BG)
2016 07 20
2017 01 09
2016 12 22
1324333
Dexpanthen sopharma
CFE: 26.04.02, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
3, 5
SOPHARMA AD, Iliensko shose str. 16 BG-1220 SOFIA (BG)
2016 07 20
2017 01 09
2016 12 22
1324349
BekoSan
Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o.,
Npor. O. Bartoška 15 CZ-344 01 Domažlice (CZ)
2016 05 20
2017 01 09

31
2016 12 22

1324372
D-LIFE
9
SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS,
35 rue Joseph Monier F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR)
2016 09 16
2017 01 09
2016 12 22
1324393
LUXI
CFE: 27.05.17, 28.03.00
1
LUXI GROUP CO., LTD., No.68 Luhua Road, Liaocheng Shandong (CN)
2016 04 27
2017 01 09
2016 12 22
1324449
CACIA
1
THE NAVIGATOR COMPANY, S.A.,
Península da Mitrena-Sado, Sado P-2910-738 SETÚBAL (PT)
2016 10 12
2017 01 09
2016 12 22
1324459
ECONOMY CAR RENTALS
CFE: 04.05.02, 18.01.09, 24.05.01, 29.01.13
39
Emmanouil Kokologiannis and Sons, Societe Anonyme of Trade,
Hotels and Tourism S.A., Agia Pelagia GR-715 00 Heraklion, Crete (GR)
2016 10 12
2017 01 09
2016 12 22
1324512
Pionir MENTHOL bombone
CFE: 01.15.17, 05.03.15, 08.01.19, 26.11.13, 27.05.02, 29.01.13
30
Privredno društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva
Pionir doo, Požeška 65b 11000 Beograd (RS)
2016 07 11
2017 01 09
2016 12 22
1324527
Pionir PRAVI MEDENJACI Medeno srce
CFE: 02.09.01, 03.13.04, 08.01.22, 25.01.01, 27.05.13, 29.01.15
30
Privredno drustvo za proizvodnju cokolade, bombona i peciva
Pionir doo, Pozedka 65b 11000 Beograd (RS)
2016 09 16
2017 01 09
2016 12 22
1324529
Pionir NEGRO ODZACAR GRLA
CFE: 02.01.15, 08.01.22, 14.11.01, 25.01.01, 26.01.18, 29.01.15
30
Privredno društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva
Pionir doo, Požeška 65b 11030 Beograd (RS)
2016 10 17
2017 01 09
2016 12 22
1324540
Pionir MENTHOL strong
CFE: 01.15.17, 08.01.19, 26.11.13, 27.05.02, 29.01.13

30

3
2016 12 22

1324596
Venus’ Temptation
CFE: 28.03.00
25
WU, QIHU, Yaowan Group, Luobu Community, Lucheng Town,
Lujiang County, Chaohu 231500 Anhui Province (CN)
2016 05 25
2017 01 09
2016 12 22
1324720
YSVANG
CFE: 27.05.01
25
SHISHI YING LONG GARMENT CO,LTD., No.12-13 Building A1,
Guangyi Commercial City, Xiangjiang Road, Shishi Fujian (CN)
2016 05 20
2017 01 09
2016 12 22
1324746
EXT IT’S ONLY ONE
CFE: 26.04.18, 27.05.10, 29.01.12
25
Preduzeće za promet i usluge « Medaki » doo Novi Pazar,
Stevana Nemanie bb 36300 Novi Pazar (RS)
2016 09 05
2017 01 09
2016 12 22
1324762
Jojomi
CFE: 27.05.02
30
CONG TY CO PHAN THUC PHAM THIEN HUONG (THIEN HUONG
FOOD JSC.), So 1, Duong Le Duc Tho, Khu pho 2, Phuong Tan Thoi
Hiep, Quan 12 Thanh pho Ho Chi Minh (VN)
2016 07 11
2017 01 09
2016 12 22
1324991
ANTICO ITALIANO
33
Obshestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «LUDING», d. 2, str.
2, pom, I, komn. 1., ul. B. Poljanka RU-119180 Moscow (RU)
2016 09 06
2016 12 22
1325023
STORCK We create joy
CFE: 03.07.16, 27.05.10, 29.01.13
August Storck KG, Waldstrasse 27 13403 Berlin (DE)
2016 08 22
2017 01 09
1325032
Corrugator 4.0
BHS Corrugated Maschinen-und Anlagenbau GmbH,
Paul-Engel-Straße 1 92729 Weiherhammer (DE)
2016 09 08
2017 01 09

30, 35, 41
2016 12 22
7, 9, 41, 42
2016 12 22

1325034
LIBERTAS
10
Maxx Orthopedics, Inc.,
531 Plymouth Road, Suite 526 Plymouth Meeting PA 19462 (US)
2016 10 22
2017 01 09
2016 12 22
1325035
LIBERTAS HIP
10
Maxx Orthopedics, Inc.,
531 Plymouth Road, Suite 526 Plymouth Meeting PA 19462 (US)
2016 10 22
2017 01 09
2016 12 22
1325039
LDNIO
CFE: 27.05.01
9
Shenzhen Siyoteam Technology Co., Ltd, Room 2003 B, Saige
Square, No. 1002, Huaqiang North Road, Huaqiang North Street,
Futian District, Shenzhen Guangdong Province (CN)
2016 08 30
2017 01 09
2016 12 22
1325070
JG WILD
CFE: 03.04.07, 24.15.02, 27.05.01
JOHN GARFIELD SK s.r.o.,
Mlynská 39 SK-052 01 Spisská Nová Ves (SK)
2016 04 15
2017 01 09

18, 25, 35
2016 12 22
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1325115
EdgeLux
9, 11
SHANGHAI EDGE LIGHT INDUSTRY CO., LTD.,
No.55 Beimin Road, Chedun Town, Songjiang District Shanghai (CN)
2016 06 28
2017 01 09
2016 12 22
1325135
JD
CFE: 01.01.01, 09.01.24, 27.05.24
12
SHANGHAI JUN-DA AUTO DECORATION CO., LTD.,
No. 2189 Da Ye Road, Wuqiao, Fengxian Shanghai (CN)
2016 10 25
2017 01 09
2016 12 22
1333576
CNHTC
CFE: 01.01.08, 24.11.25, 26.13.25
7, 37
CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO., LTD.,
No.53, Wuyingshan Zhong Road, Jinan Shandong Province (CN)
2016 03 16
2017 03 27
2017 03 09
1333598
euroopt
CFE: 26.04.18, 27.05.02, 29.01.12
35, 39, 43
Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennost’yu „EVROTORG”,
k. 22, ul. Kazintsa d. 52a 220099 Minsk (BY)
2016 04 08
2017 03 27
2017 03 09
1334390
GOALSEEKY
CFE: 27.05.01
25
Sanyang Textiel Co., Ltd., No. 58 Yongshen Road, Lijin County,
Dongying City 257400 Shandong Province (CN)
2016 02 05
2017 03 27
2017 03 09

REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA,
W KTÓREJ WYDANO DECYZJĘ O DEFINITYWNEJ
ODMOWIE UZNANIA OCHRONY W POLSCE
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer międzynarodowego
rejestru znaków towarowych, określenie znaku towarowego
przedstawionego w postaci liter bądź cyfr albo, jeżeli znak jest znakiem
graficznym lub zawiera elementy graficzne, wskazanie symboli klas
elementów graficznych znaku (CFE), określenie klas towarowych,
nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania
lub siedzibę oraz kod kraju, datę rejestracji międzynarodowej lub
datę późniejszego wyznaczenia, datę zamieszczenia informacji o tej
rejestracji w Biuletynie Urzędu Patentowego oraz datę notyfikacji bądź
datę notyfikacji późniejszego wyznaczenia.
506013
BLEU MARINE DE CARDIN
3
MONSIEUR PIERRE CARDIN,
59, RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ, F-75008 PARIS (FR)
2014 03 07
2014 07 07
2014 05 29

828403
REPORTER
EUROITALIA S.R.L.,
Via Alessandro Pennati, 17 I-20900 Monza (MB) (IT)
2015 11 10
2016 03 14
944922
ACCESS MOTOR
ASP GROUP S.R.O.,
MASARYKOVA 162 CZ-344 01 DOMAŽLICE (CZ)
2014 10 31
2015 04 13
1011915
LAZERWAY
Statoil Fuel & Retail Lubricants Sweden AB,
Torkel Knutssonsgatan 24 SE-118 88 Stockholm (SE)
2014 02 11
2014 06 09

1104940
ALDEIA VELHA
33
PERNOD RICARD PORTUGAL-DISTRIBUIÇÄO, S.A., CENTRO
EMPRESARIAL QUINTA DA FONTE, RUA DOS MALHÖES, 2 E 2 A,
EDIFÍCIO D. DINIS, PISO 3 P-2770-071 PAÇO DE ARCOS (PT)
2013 07 16
2013 10 28
2013 09 12
1129627
Ultravac
CFE: 28.05.00
5
Federal State Unitary Company „Microgen Scientific Industrial
Company for Immunobiological Medicines” of the Ministry of
Health and Social Department of the Russian Federation, 15, 1ST
DUBROVSKAYA RU-115088 MOSCOW (RU)
2012 03 01
2012 11 19
2012 10 04
1130858
LDV.
CFE: 25.03.01, 27.05.24
12
SAIC Motor Corporation Limited, Room 509, Building 1,
563 Songtao Road, Zhangjiang High-tech Park Shanghai (CN)
2015 06 15
2015 08 17
2015 07 09
1133913
Momeson
5
DERMAPHARM AG, LIL-DAGOVER-RING 7 82031 GRÜNWALD (DE)
2012 07 20
2013 01 07
2012 11 08
1134787
AVIAKIT
CFE: 03.07.17
9, 18, 25
LEWIS LEATHERS LTD, 16 SEVINGTON STREET LONDON W9 2QN (GB)
2013 11 18
2014 03 17
2014 01 30
1164877
GALVANNI
CFE: 26.03.05
25
RBK TEKSTIL REKLAMCILIK VE MADENCILIK SANAYI TICARET
LIMITED SIRKETI, MESIHPASA MAHALLESI LALELI, CADDESI NO.6
KAT:1 FATIH/ISTANBUL (TR)
2014 02 17
2014 07 07
2014 05 29

327

666463
ISOLAN
LOCHER BEWEHRUNGEN AG,
NOLLENHORNSTRASSE 7 CH-9434 AU (CH)
2013 12 12
2014 03 31

Nr 9/2017

6, 17, 19
2014 02 20
3
2016 01 28
12
2015 03 05
4, 35
2014 05 01

1174180
SOURCENEXT
SOURCENEXT CORPORATION,
3-8-21, Toranomon, Minato-ku Tokyo 105-0001 (JP)
2015 12 28
2016 04 11

9
2016 03 03

1179730
STINGER
CFE: 24.15.01, 26.01.04, 29.01.13
12, 35
OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU
„TK GRAT-WEST”, BEREGOVOY PROEZD, DOM 3, STR. 3 RU-121087
MOSCOW (RU)
2013 11 11
2014 03 03
2014 01 23
1189398
COHERENCE LIFT
3
CASTER, 99 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORÉ F-75008 PARIS (FR)
2013 10 02
2014 03 03
2014 01 16
1192133
IRIDIUM
CFE: 26.04.09, 27.05.07, 29.01.15
A. CELLI NONWOVENS S.P.A.,
VIA ROMANA OVEST, 252 I-55016 PORCARI (LU) (IT)
2013 11 20
2014 03 31
1193756
VITAE D’ORO
KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA, V.O.S.,
BĚLOHORSKÁ 2428/203 CZ-169 00 PRAHA 6 (CZ)
2013 08 22
2014 04 14

7
2014 02 13
29, 30
2014 05 08

1194005
gamateks
CFE: 26.04.09, 26.11.07, 27.05.01
24
GAMATEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Karakurt
Yolu Üzeri Cumhuriyet Mahallesi 1891 Sok. No:52 Merkez-Denizli (TR)
2015 10 28
2016 02 01
2015 12 24
1195082
MG MARCO GIOVANNI
CFE: 03.07.04, 26.01.18, 27.05.10, 29.01.14
14
ITALGOLD KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET LTD.
STI., BALABANAGA MAH., ORDU NO:216 LALELI EMINÖNÜ/
ISTANBUL (TR)
2013 03 04
2014 04 28
2014 03 13

Nr 9/2017
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1202482
Mirado
11
BOZHKO OLEKSANDR STANISLAVOVYCH, PROV. NOVYI, 12,
S. POTASH, MANKIVSKII R-N CHERKASKA OBL. 20100 (UA);
KOVALENKO ANDRII SERHIIOVYCH, VUL. LENINA, BUD. 58, KV. 4,
M. SMILA CHERKASKA OBL. 20700 (UA)
2014 10 30
2015 04 27
2015 03 19

1234906
MonoFos
CFE: 26.04.18, 29.01.12
Elixir Prahovo industrija hemijskih proizvoda d.o.o.,
RADUJEVACKI PUT BB 19330 PRAHOVO (RS)
2014 12 01
2015 03 30

3429

1, 31
2015 02 12

1204981
FRESH MARKET
CFE: 01.03.01, 06.19.01, 26.01.03, 29.01.12
35
UAB „FRESH MARKET”, KONSTITUCIJOS PR. 7 LT-09308 VILNIUS (LT)
2014 01 13
2014 07 21
2014 06 05

1239206
Dôma
CFE: 26.01.18, 29.01.12
30
BOYKO IGOR YAROSLAVOVYCH,
VUL. KRUHLOUNIVERSYTETSKA, 4-B, KV.9 KYIV 01024 (UA)
2014 09 19
2015 04 27
2015 03 19

1205154
ATOPIC
3, 5
LIMITED LIABILITY COMPANY «AVANTASIENCE»,
KRZHIZHANOVSKOGO STREET, 24/35, BUILDING 4, RU-117218
MOSCOW (RU)
2014 04 02
2014 07 21
2014 06 05

1242954
SPEED AND STRONG
3
BIOTA BITKISEL ILAÇ VE KOZMETIK LABORATUARLARI ANONIM
SIRKETI, EMEK MAH. SIVATYOLU CAD. NO:9 SANCAKTEPE/
ISTANBUL (TR)
2014 09 26
2015 05 25
2015 04 16

1205812
DIVA
11
BOZHKO OLEKSANDR STANISLAVOVYCH, PROV. NOVYI, 12,
S. POTASH, MANKIVSKII R-N CHERKASKA OBL. 20100 (UA);
KOVALENKO ANDRII SERHIIOVYCH, VUL. LENINA, BUD. 58, KV. 4,
M. SMILA CHERKASKA OBL. 20700 (UA)
2014 10 30
2015 04 27
2015 03 19
1209178
FEMIWELL
5
Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo «Evalar», Sotsialisticheskaya
ul., 23/6 RU-659332 Biysk, Altai territory (RU)
2015 06 03
2015 09 28
2015 08 20
1212608
ASG
17, 19
BOZHKO OLEKSANDR STANISLAVOVYCH, PROV. NOVYI, 12,
S. POTASH, MANKIVSKII R-N CHERKASKA OBL. 20100 (UA);
KOVALENKO ANDRII SERHIIOVYCH, VUL. LENINA, BUD. 58, KV. 4,
M. SMILA CHERKASKA OBL. 20700 (UA)
2014 10 30
2015 04 27
2015 03 19
1213839
EUFORIA
CFE: 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.08
GLOBAL MARKETING AND DISTRIBUTION AG,
DAMMSTRASSE 19 CH-6301 ZUG (CH)
2014 06 27
2014 09 29

34

2014 08 21

1214024
K-Palette
CFE: 02.09.01, 05.05.19, 05.05.20
3
CUORE CO., LTD.,
HIROSHIBA-CHO 12-25, SUITA-SHI OSAKA 564-0052 (JP)
2014 06 02
2014 10 13
2014 08 28
1216844
ISOVENTS
7
ASK CHEMICALS GMBH, REISHOLZSTR. 16-18 40721 HILDEN (DE)
2014 06 26
2014 11 10
2014 09 25
1218244
Termoplus
19
TRAKYA CAM SANAYİ A.Ş.,
İŞ KULELERI KULE 3 4. LEVENT BEŞIKTAŞ İSTANBUL (TR)
2014 06 17
2014 11 24
2014 10 09
1222547
PROLADY
EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT.,
KERESZTÚRI ÚT 30-38 H-1106 BUDAPEST (HU)
2014 08 06
2014 12 22

5

2014 11 13

1224316
GORILLA energy drink
CFE: 03.05.19, 03.05.20, 24.15.03, 25.01.15, 26.11.21, 29.01.13
32
PREMIER BEVERAGES P.B. LIMITED, ARCH. MAKARIOU III, 2-4,
CAPITAL CENTER, 9-TH FLOOR CY-1065 NICOSIA (CY)
2014 07 28
2015 01 05
2014 11 27
1231281
GECKO
12, 35, 37
ESA EINKAUFSORGANISATION DES SCHWEIZERISCHEN AUTO-UND
MOTORFAHRZEUGGEWERBES,
MARITZSTRASSE 47, CH-3400 BURGDORF (CH)
2014 10 17
2015 02 16
2015 01 08

1242956
CLIPPER
CFE: 26.11.03, 27.05.17, 28.03.00
7
JIANGSU CLIPPER AUTO PARTS CO., LTD., WEST SIDE, 204
NATIONAL ROAD, ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, XIANGSHUI
COUNTY JIANGSU PROVINCE (CN)
2014 09 15
2015 05 25
2015 04 16
1242993
DREAM MAKERS
9,28
UAB „SANIFINAS”, LAISVĖS PR. 60 LT-05120 VILNIUS (LT)
2014 07 17
2015 05 25
2015 04 16
1243156
CEL
CFE: 27.05.01
9
JIANGSU CEL BATTERY CO., LTD, 199 JINHE ROAD,
JINHU COUNTY HUAIAN CITY, JIANGSU PROVINCE (CN)
2014 12 22
2015 05 25
2015 04 16
1244909
BLACK DOKTOR
33
VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L. întreprindere mixtă, ETULIA,
VULCĂNEŞTI, MD-5352 UTA GĂGĂUZIA (MD)
2015 02 24
2015 06 08
2015 04 30
1246771
TABACCHIERA LUXURY COLLECTION
CFE: 25.12.25, 29.01.13
34
OPENMARK LTD., 19 WATERFRONT DRIVE, PO BOX 3540 ROAD
TOWN TORTOLA VG 1110 (VG)
2014 12 11
2015 06 22
2015 05 14
1246912
Porta Caeli
32, 33
VINERO BAGCILIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, İSTINYE
MAHALLESI, BALABANDERE CADDESI NO:14 TR-34460 SARIYER/
ISTANBUL (TR)
2015 03 09
2015 06 22
2015 05 14
1246941
MOSES
33
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Pervak”,
ul. Shornaya, d. 20, pom. 7N 220004 Minsk (BY)
2015 02 27
2015 06 22
2015 05 14
1249674
CFE: 19.07.06
”PROSHYAN BRANDY FACTORY” LLC,
ASHTARAK HIGHWAY 2 YEREVAN (AM)
2015 03 02
2015 07 20

33
2015 06 04

1251810
AXXEL
CFE: 27.05.01
25, 35
ÇAPUTLAR TEKSTİL İNŞAAT TURİZM, OTOMOTİV SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Cihangir Mahallesi Meşrutiyet Caddesi
İncir Sokak No:6 Avcilar İstanbul (TR)
2015 03 26
2015 08 03
2015 06 18
1251881
VDF Boehringer
7
MAG IAS GmbH, Stuttgarter Strasse 50 73033 Göppingen (DE)
2015 04 01
2015 08 03
2015 06 18
1253727
GREENPOR
17
JOMA-Dämmstoffwerk GmbH, Jomaplatz 87752 Holzgünz (DE)
2014 12 22
2015 08 17
2015 07 02
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1256342
Miranda sun
CFE: 05.05.20, 27.05.01, 29.01.15
24, 35, 40
HARPUT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
Yeni Yalova Yolu 12.Km. Ovaakça/BURSA (TR)
2014 11 28
2015 08 31
2015 07 16
1258736
1985 DIMENSION
CFE: 27.07.01
25
Gesa Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Sancaktepe Mah.
Tekin Sok. Güvener İshanı No: 29 K: 3-4-5 Güngören İstanbul (TR)
2015 03 16
2015 09 14
2015 07 30
1261099
NOVABACKUP
9
Novastor Corporation,
29209 Canwood Street, Suite 200 Agoura Hills CA 91301 (US)
2015 06 24
2015 09 28
2015 08 13
1264168
DIABETONE
Vitabiotics Ltd, 1 Apsley Way London NW2 7HF (GB)
2014 12 19
2015 10 26

5
2015 09 10

1264612
ANI
CFE: 26.01.18, 27.05.17, 29.01.13
30
ANI BİSKÜVİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Organize Sanayi Bölgesi Karaman (TR)
2014 11 24
2015 10 26
2015 09 17
1266071
KIOKO
30
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «UNIVERSALNIE
PISHCHEVIE TEKHNOLOGII », Severnoe sh., d. 14, g. Serpukhov RU142200 Moskovskaya obl. (RU)
2015 07 08
2015 11 09
2015 09 24
1267703
DESA NINETEENSEVENTYTWO
CFE: 27.05.10
DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.,
Halkali CD. No. 208 Sefaköy TR-34620 İSTANBUL (TR)
2014 08 05
2015 11 23

18, 25, 35
2015 10 08

1270135
uph Universal Payment Hub
CFE: 27.05.22, 29.01.13
36, 38, 41, 42
BulavaMykola Mykolayovych, vul. V. Pika 11, ap. 65 Kyiv 03190 (UA);
Burakov Sergii Igorovych, vul. I. Kudri 22/1, ap. 55 Kyiv 01042 (UA);
Kochkin Ievgen Anatoliyovych, b-r Prazi 5, ap. 26 Kyiv 02100 (UA);
Kublanovskyi Gennadii Valeriyovych, b-r Vernadskogo 85, ap. 50
Kyiv 03142 (UA); Ustymovych Oleg Valentynovych, vul. Stadionna
6, ap. 215 Kyiv 03035 (UA)
2015 08 06
2015 12 07
2015 10 22
1272146
PERSONAL COLOR
CFE: 26.13.01, 27.05.03, 29.01.13
MAIORANA ANTONIO,
SS 18 Km 443+290 I-89851 VENA DI JONADI (VV) (IT)
2015 07 02
2015 12 21

3
2015 11 05

1272165
STS
CFE: 27.05.17
9
STS Sensor Technik Sirnach AG, Rütihofstrasse 8 CH-8370 Sirnach (CH)
2015 09 04
2015 12 21
2015 11 05
1272166
STS global.sensor.excellence
CFE: 27.05.10
9
STS Sensor Technik Sirnach AG, Rütihofstrasse 8 CH-8370 Sirnach (CH)
2015 09 04
2015 12 21
2015 11 05
1274718
RECANTO
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21 H-1103 Budapest (HU)
2015 09 08
2016 01 04
2015 11 19
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1275669
CARBON SHIELD TECHNOLOGY
2, 3
Altro Limited,
Works Road, Letchworth Garden City Hertfordshire SG6 1NW (GB)
2015 09 15
2016 01 04
2015 11 26
1277262
MILPRAZIN
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6 SI-8000 Novo mesto (SI)
2015 07 27
2016 01 18
2015 12 10
1277540
FLOWPOINT
9, 10
Sony Biotechnology Inc., 1730 North First Street San Jose CA 95112 (US)
2015 10 12
2016 01 18
2015 12 10
1278461
TITANIUM EXCELLENCE
21
TEFAL,
15 avenue des Alpes, ZAE Rumilly Est, BP 89 F-74150 RUMILLY (FR)
2015 10 29
2016 02 01
2015 12 17
1278765
Chirigen
30
Shenzhen Winnatek Biological Technology Development Co.,Ltd.,
3rd floor West Half Layer, 17th Building, Longjun Industrial
Area, Bujiuwo, Heping West Road, Gaofeng Community, Dalang
subdistrict office, Bao’an Shenzhen (CN)
2015 10 19
2016 02 01
2015 12 17
1279591
Horion
CFE: 27.05.01
9
SHENZHEN KTC TECHNOLOGY CO., LTD., 1 Floor A District, 2 Floor
B District, Workshop 1, Northern Wuhe Road, Gangtou Village, Buji
Town, Longgang District Shenzhen, Guangdong (CN)
2015 10 07
2016 02 01
2015 12 17
1279905
HI LIFT
3
Mario Di Pietrantonio, 2 St Ninians Court Brighton Victoria 3186
(AU); Sheryl Di Pietrantonio, 2 St Ninians Court Brighton 3186 (AU)
2015 10 01
2016 02 01
2015 12 24
1281482
Solteq
CFE: 27.05.12, 29.01.03
Solteq Oyj, Eteläpuisto 2 C FI-33200 Tampere (FI)
2015 11 02
2016 02 15

9, 35, 42
2015 12 31

1281661
SMART
CFE: 27.05.17
1, 2, 17
HELIOS DOMŽALE, d.o.o., Količevo 2 SI-1230 DOMŽALE (SI)
2015 09 18
2016 02 15
2015 12 31
1281842
CHECKONE
CFE: 24.17.20, 26.04.04, 26.05, 26.11.12, 29.01.12
16, 35, 42
Dmitri Marinkin, Karulaugu tee 7-2, Haabneeme EE-74001 Harju
maakond (EE); Aleksandr Volohhonski, Kiimsi tee 19, Pringi EE74011 Harju maakond (EE)
2015 09 18
2016 02 15
2015 12 31
1286818
FRD
CFE: 27.05.02
5
SHAANXI GAOYUAN MEDICAL EQUIPMENT SERVICE CO., LTD.,
Youyi Road (Opposite The Qinling 5th Street), Xicheng District,
Xingping City Shaanxi Province (CN)
2015 07 29
2016 03 29
2016 02 11
1287697
BIOCAM
CFE: 27.05.17
10, 35
LASAK s.r.o., Českobrodská 1047/46 CZ-190 01 Praha 9-Hloubětín (CZ)
2015 07 17
2016 03 29
2016 02 18

1274860
TENSO
20
Lamello AG, Hauptstrasse 149 CH-4416 Bubendorf (CH)
2015 09 21
2016 01 04
2015 11 26

1288016
WEIDE
CFE: 24.01.08, 26.01.03, 27.05.24
14
TANG LINGJUN, Attached 2, Building 1, No. 23, Xiangyang Nan
Road, Xidu Town, Hengyang County Hunan Province (CN)
2015 12 10
2016 03 29
2016 02 18

1275126
SIGNIS
CFE: 03.07.11, 27.05.07
41
YANEZ Ricardo L.B., Rue Royale 310 B-1210 Brussels (BE)
2015 07 15
2016 01 04
2015 11 26

1291043
JAMAS
CFE: 27.05.01
25
MELVILLE SRL, Via Giuseppe Rivani, 89 I-40138 BOLOGNA (IT)
2015 11 17
2016 04 11
2016 03 03
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G. SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH
I OPISÓW OCHRONNYCH
328
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu lub prawa ochronnego, numer patentu lub prawa ochronnego oraz przyczynę i
treść sprostowania.
OPISY PATENTOWE
(B1) 218426

Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 219019

Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 219338

Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 219848

Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 220844

Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 221340

Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(T3) 2694111 Postanowiono tłumaczenie ponownie opublikować.
(T3) 2720989 Postanowiono sprostować oczywiste omyłki w treści danych bibliograficznych dot. uprawnionego z „H. Lundbeck A/S, Valby
Copenhagen, DK” na „H. Lundbeck A/S, Valby, DK”.

H. OGŁOSZENIA
329

330

OGŁOSZENIA O ZDJĘCIU KLAUZUL TAJNOŚCI
PATENTÓW NA WYNALAZKI I PRAW OCHRONNYCH
NA WZORY UŻYTKOWE

OŚWIADCZENIA O GOTOWOŚCI UDZIELENIA
LICENCJI (LICENCJA OTWARTA)

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, numer
zgłoszenia wynalazku, datę zgłoszenia wynalazku, symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej, nazwisko i imię twórcy (twórców),
nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego z patentu oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę i w nawiasie kod kraju, tytuł wynalazku (wzoru
użytkowego). Opisy patentowe są dostępne w Czytelni Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Poniższe zestawienia zawierają kolejno: kod rodzaju patentu (prawa ochronnego), numer patentu (prawa ochronnego), datę zgłoszenia,
numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym
ogłoszono o udzieleniu patentu (prawa ochronnego), wysokość opłaty
licencyjnej (jeżeli uprawniony ją podał) i datę złożenia oświadczenia
oraz tytuł wynalazku (wzoru użytkowego) oraz nazwisko i imię (nazwę) uprawnionego z adresem.

PATENTY

PATENTY

B1 (11) 0644
21) 321434
(22) 1997 08 04
(51) F42C 11/06 (2006.01)
F42C 14/04 (2006.01)
F42C 13/06 (2006.01)
(72) Ireneusz Plebankiewicz, Mirosław Rozin, Janusz Śliwiński,
Ryszard Bieńkowski, Kazimierz Jasiński
(73) Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej, Wrocław (PL)
(54) Układ elektroniczny zapalnika niekontaktowego do min

(B1) 226881
2013 04 12
09/2017
(-)
2017 05 11
Struktura p-i-n detektora UV oraz sposób wykonania tej struktury
INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa

B1 (11) 0647
(21) 321404
(22) 1997 07 31
(51) F42C 1/02 (2006.01)
F42C 1/04 (2006.01)
F42B 8/20 (2006.01)
F42B 30/10 (2006.01)
(72) Tadeusz Kuśnierz, Bohdan Zarzycki, Bogdan Piątek, Leszek
Wolski, Roman Ożóg, Tadeusz Pielach
(73) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zielonka (PL)
(54) Zapalnik do granatów kumulacyjno-odłamkowych

Patenty

(B1) 226882
2013 08 08
09/2017
(10%) 2017 04 28
Produkt do przedłużania paznokci
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 226883
2014 04 07
09/2017
(10%) 2017 05 22
Sposób otrzymywania fotostabilnych kompozytów na bazie celulozy z wykorzystaniem cykloheksyloamoniowych cieczy jonowych
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
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(B1) 226884
2015 02 24
09/2017
(10%) 2017 05 17
Stacja do zasilania akumulatora elektrycznego trolejbusu
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

(T3) 2525812
Antidota środków przeciwzakrzepowych
DPO.0461 2017 07 14
Boehringer Ingelheim International GmbH, INGELHEIM AM RHEIN,
Niemcy
EU/1/15/1056 2015 11 20 PRAXBIND - IDARUCIZUMAB

(B1) 226885
2015 10 07
09/2017
(-)
2017 05 12
Sposób redukcji średnicy zewnętrznej półfabrykatów rurowych
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

(T3) 2288610
AZETIDINE AND CYCLOBUTANE DERIVATIVES AS JAK INHIBITORS
DPO.0462 2017 07 14
Incyte Holdings Corporation, WILMINGTON, Stany Zjednoczone
Ameryki
EU/1/16/1170 2017 02 13 OLUMIANT - BARICYTYNIB

331
OGŁOSZENIA W SPRAWIE WPŁYNIĘCIA WNIOSKU
O UDZIELENIE DODATKOWEGO
PRAWA OCHRONNEGO DLA PRODUKTÓW
LECZNICZYCH I PRODUKTÓW OCHRONY ROŚLIN
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia
wniosku, nazwisko i imię lub nazwę i adres uprawnionego, numer
i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek,
numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej na wprowadzenie produktu na rynek oraz oznaczenie produktu opisanego
w tym zezwoleniu.
(T3) 1746976
LIPOSOMY PRZYDATNE W SYSTEMIE PODAWANIA LEKÓW
DPO.0459 2017 07 10
Ipsen Biopharm Limited, WREXHAM, Wielka Brytania
EU/1/16/1130 2016 10 14 ONIVYDE -IRYNOTEKAN
(T3) 2270045
Przeciwciała przeciw toksynom Clostridium difficile i ich zastosowania
DPO.0460 2017 07 12
University of Massachusetts, BOSTON, Stany Zjednoczone Ameryki
E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C., PRINCETON, Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/16/1156 2017 01 18 ZINPLAVA - BEZLOTOKSUMAB

(T3) 2441753
Związek tetracykliczny
DPO.0463 2017 07 24
Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha, TOKYO, Japonia
EU/1/16/1169 2017 02 16 ALECENSA - ALEKTYNIB
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SPROSTOWANIA OGŁOSZEŃ OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego sprostowanie dotyczy oraz treść sprostowania.
WZORY UŻYTKOWE
69119

w WUP nr 5/2017 na stronie 1245 w łamie prawym,
wiersz 9 od dołu podany jest tytuł wzoru użytkowego:
(54) Okna przesuwne z poliwęglanu, ze szczotkami
uszczelniająco-wentylacyjnymi
Powinno być:
(54) Okno przesuwne z poliwęglanu, ze szczotkami
uszczelniająco-wentylacyjnymi

KOMU N I K AT
Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP informuje, że przyjmuje przedpłatę na prenumeratę niżej wymienionych wydawnictw na rok 2018.
Koszt prenumeraty rocznej wynosi:


Biuletyn Urzędu Patentowego. Wynalazki i Wzory użytkowe
(26 numerów x 10,50 zł) = 273 zł

Wiadomości Urzędu Patentowego
(12 numerów x 23,10 zł) = 277,20 zł
Zainteresowanych prosimy o wpłacanie powyższych kwot przelewem
na konto UPRP:


NBP O/O Warszawa 93101010100025832231000000
lub gotówką w Wydziale Rozpowszechniania Wydawnictw w terminie
do 30 listopada 2017 roku.
Przy zakupie ww. wydawnictw w prenumeracie zwolnieni są Państwo
z kosztów przesyłki.
Prosimy o terminowe dokonywanie przedpłat oraz o podawanie pełnych
danych adresowych na przelewach.
Nie ulega zmianie forma prenumeraty Polskich Opisów Patentowych.

Wszelkich informacji udzielamy:
tel: 22 579 01 07
		
22 579 01 13
		
22 579 02 24
faks: 22 579 04 55
e-mail: wydawnictwa@uprp

KOMUNIKAT
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE

Prezes Urzędu Patentowego RP poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Aplikanta eksperckiego w Departamencie Badań Patentowych
Liczba lub wymiar etatu: 2
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:
• klasyfikacja wstępna zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych,
• badanie ustawowych warunków ochrony prawnej wynalazków i wzorów użytkowych na podstawie
dokumentacji patentowej i literatury fachowej polskiej oraz zagranicznej, w tym sporządzanie sprawozdań
ze stanu techniki,
• prowadzenie korespondencji ze zgłaszającymi w ramach czynności związanych z przygotowaniem decyzji
w sprawie.
Kandydatka/Kandydat powinien posiadać kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe techniczne w dziedzinie:
– elektroniki – 2 etaty
• znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w mowie i piśmie, w tym co najmniej
jednego na poziomie dobrym.
Wymagania pożądane:
• znajomość zagadnień dotyczących problematyki ochrony własności przemysłowej,
• znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
• umiejętność posługiwania się komputerem (Windows, Word),
• umiejętność dokonywania analizy porównawczej tekstów i jasnego formułowania wniosków,
• łatwość podejmowania decyzji,
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i kreatywność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i list motywacyjny,
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu
obywatelstwa polskiego,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
• kopie świadectw pracy.
Termin składania dokumentów: 31 października 2017 r.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Patentowy RP
Wydział ds. Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „aplikant/DP_e”
Inne informacje:
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania
określone w niniejszym ogłoszeniu.
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