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(21) 404486
(22) 2013 06 27
(72) BRUD WŁADYSŁAW, Warszawa (PL); KONOPACKA-BRUD
IWONA, Warszawa (PL); TAŃCZYK TERESA, Legionowo (PL); ARCT
JACEK MICHAŁ, Studzieniec (PL); PYTKOWSKA KATARZYNA ANNA,
Karnice (PL); RATZ-ŁYKO ANNA, Kozerki (PL)
(73) FABRYKA SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH POLLENA-AROMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Naturalna kompozycja zapachowo-aromatyczna oraz zastosowanie
B1 (11) 227084
(41) 2016 05 23
(51) A45B 25/16 (2006.01)
A45B 25/14 (2006.01)
(21) 413189
(22) 2015 07 20
(72) BAGIŃSKI ANTONI, Wrocław (PL); TWARÓG WŁADYSŁAW,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Układ napędowy do otwierania i zamykania parasola wielkogabarytowego otwieranego automatycznie
B1 (11) 227050
(41) 2014 06 09
(51) A47C 7/02 (2006.01)
A47C 7/18 (2006.01)
A47C 1/00 (2006.01)
A47C 1/16 (2006.01)
A47C 15/00 (2006.01)
(21) 401813
(22) 2012 11 29
(72) CERANOWICZ JAROSŁAW, Warszawa (PL)
(73) CERANOWICZ JAROSŁAW INTERNETOWA PORADNIA
REHABILITACYJNA, Warszawa (PL)
(54) Sposób podparcia anatomicznego spojenia łonowego i kształtka do podparcia anatomicznego spojenia łonowego
B1 (11) 226982
(41) 2015 08 03
(51) A47G 25/00 (2006.01)
(21) 407023
(22) 2014 01 31
(72) WĄTROBIŃSKA ALICJA, Świdnica (PL)
(73) WĄTROBIŃSKA ALICJA JARPAK ZAKŁAD PRODUKCJI
OPAKOWAŃ Z TEKTURY, Świdnica (PL)
(54) Sposób wytwarzania wieszaków z tektury falistej wielowarstwowej o zwiększonej wytrzymałości
B1 (11) 226944
(41) 2015 05 11
(51) A47G 29/12 (2006.01)
A47G 29/122 (2006.01)
A47G 29/30 (2006.01)
(21) 405837
(22) 2013 10 30
(72) PAWLUCZUK ANDRZEJ, Białystok (PL); GRUCA ALEKSANDER,
Kraków (PL)
(73) POLSKA GRUPA POCZTOWA INNOWACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Zespół kontroli zajętości skrytki w szafie nadawczo -odbiorczej
przesyłek paczkowych
B1 (11) 227044
(51) A61B 5/053 (2006.01)
(21) 397887

(41) 2013 08 05
(22) 2012 01 24
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(72) SOBOTNICKI ALEKSANDER, Bytom (PL); GIBIŃSKI PAWEŁ,
Katowice (PL); PAŁKO TADEUSZ, Warszawa (PL); MOCHA JAN,
Pilchowice (PL); CZERW MAREK, Katowice (PL); KUSTOSZ ROMAN,
Zabrze (PL); GAWLIKOWSKI MACIEJ, Zabrze (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ ITAM,
Zabrze (PL); FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM. PROF.
ZBIGNIEWA RELIGI, Zabrze (PL)
(54) Sposób pomiaru sygnału elektrycznej impedancji krwi oraz
układ pomiarowy sygnału elektrycznej impedancji krwi
B1 (11) 227078
(41) 2016 12 19
(51) A61B 5/0402 (2006.01)
A61B 5/0452 (2006.01)
(21) 412620
(22) 2015 06 08
(72) MARCINIAK TOMASZ, Osielsko (PL); ŚMIGIEL SANDRA,
Bydgoszcz (PL); LEDZIŃSKI DAMIAN, Bydgoszcz (PL); KIEDROWSKI
PIOTR, Osielsko (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO -PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób i układ do wykrywania i analizy sygnałów bioelektrycznych w oparciu o cyfrową analizę odcinka ST
B1 (11) 226952
(41) 2016 01 18
(51) A61B 10/02 (2006.01)
(21) 408896
(22) 2014 07 17
(72) KUKWA ANDRZEJ, Warszawa (PL); ŚMIEJA MICHAŁ,
Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO -MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL); KUKWA ANDRZEJ, Warszawa (PL); ŚMIEJA MICHAŁ,
Olsztyn (PL)
(54) Narzędzie mikrochirurgiczne do pobierania materiału biologicznego
B1 (11) 227059
(41) 2016 06 06
(51) A61B 18/22 (2006.01)
A61B 17/94 (2006.01)
G02B 6/46 (2006.01)
(21) 410255
(22) 2014 11 25
(72) KLACZYŃSKI ROBERT, Malbork (PL); TOMASIAK RAFAŁ,
Gołdap (PL)
(73) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn (PL)
(54) Wciągarka światłowodu lasera zamykającego niewydolną żyłę
B1 (11) 227085
(41) 2016 03 29
(51) A61G 5/06 (2006.01)
A61H 3/04 (2006.01)
(21) 413190
(22) 2015 07 20
(72) BAGIŃSKI ANTONI, Wrocław (PL); GRONOWICZ
ANTONI, Mokronos Górny (PL); WUDARCZYK SŁAWOMIR,
Oborniki Śląskie (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Urządzenie przystawne do wózków inwalidzkich, zwłaszcza
do standardowych wózków składanych wyposażonych w podnóżek
B1 (11) 227117
(41) 2010 03 01
(51) A61K 8/06 (2006.01)
A61K 8/89 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
(21) 385947
(22) 2008 08 25
(72) GWARDYS PAWEŁ, Justynów (PL); GWARDYS ANTONI,
Tuszyn (PL); MIKOŁAJCZAK JERZY, Łódź (PL)
(73) PASSAGE COSMETICS LABORATORY, Justynów (PL)
(54) Sposób wytwarzania emulsji z fazą wewnętrzną w postaci wody
i składników hydrofilowych
B1 (11) 226993
(51) A61K 8/06 (2006.01)

(41) 2014 03 31
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A61K 8/64 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61Q 19/08 (2006.01)
A61Q 5/12 (2006.01)
(21) 400804
(22) 2012 09 17
(72) SZOŁOMICKA-ORFINGER IRENA, Warszawa (PL); ROGIEWICZ
KATARZYNA, Milanówek (PL); DĘBOWSKA RENATA, Stojadła (PL);
CAL KRZYSZTOF, Gdańsk (PL)
(73) LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno (PL); CAL
KRZYSZTOF LABORATORIUM INŻYNIERII CZĄSTEK, Gdańsk (PL)
(54) Wodna kompozycja kosmetyczna mikrosfer lipidowych, preparat kosmetyczny zawierający tę kompozycję,kosmetyczne zastosowanie tej kompozycji i tego preparatu oraz sposób kosmetycznego
poprawiania kondycji skóry i/lub włosów
B1 (11) 227119
(41) 2013 01 07
(51) A61K 8/18 (2006.01)
A61K 8/19 (2006.01)
A61K 8/73 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
(21) 395500
(22) 2011 07 01
(72) NOWICKA DANUTA, Wrocław (PL); TEKIELI GRZEGORZ,
Lubin (PL)
(73) NOWICKA DANUTA, Wrocław (PL); TEKIELI GRZEGORZ,
Lubin (PL)
(54) Kompozycja kosmetyczna zawierająca kwas hialuronowy
B1 (11) 226971
(41) 2010 11 22
(51) A61K 31/47 (2006.01)
A01C 21/00 (2006.01)
(21) 388042
(22) 2009 05 15
(72) TURSKA MONIKA, Lublin (PL); TURSKI MICHAŁ, Lublin (PL)
(73) PARADA-TURSKA JOLANTA DR JOLANTA PARADA-TURSKA
USŁUGI MEDYCZNE, Lublin (PL)
(54) Zastosowanie kwasu kynureninowego w żywieniu i medycynie
B1 (11) 227051
(41) 2015 08 03
(51) A61K 31/4174 (2006.01)
A61K 47/34 (2017.01)
A61K 47/56 (2017.01)
(21) 406972
(22) 2014 01 28
(72) GAJDA MACIEJ, Smolec (PL); GÓRNIAK AGATA,
Kamieniec Wrocławski (PL); KAROLEWICZ BOŻENA, Wrocław (PL);
OWCZAREK ARTUR, Wrocław (PL); NARTOWSKI KAROL, Wądroże
Wielkie (PL); PLUTA JANUSZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE
WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Kompozycja farmaceutyczna zawierająca klotrimazol oraz sposób jej otrzymywania
B1 (11) 227025
(41) 2016 05 23
(51) A61K 36/53 (2006.01)
A61P 13/04 (2006.01)
(21) 414262
(22) 2015 10 06
(72) GANCARZ ROMAN, Wrocław (PL); SZTUBA ZBIGNIEW,
Smolec (PL); SKIBIŃSKI PRZEMYSŁAW, Wrocław (PL); KLEPACZ EWA,
Ujazd (PL); RÓJ EDWARD, Puławy (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL); INSTYTUT
NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy (PL)
(54) Zastosowanie preparatu roślinnego z ortosyfonu groniastego
B1 (11) 227130
(51) A61K 38/17 (2006.01)
A61K 38/21 (2006.01)
A61K 39/395 (2006.01)
A61K 48/00 (2006.01)

(41) 2005 03 21

Nr 10/2017

A61K 47/48 (2006.01)
A61P 37/00 (2006.01)
(21) 368231
(22) 2002 08 01
(30) 01118811.7
2001 08 10
EP
02100735.6
2002 06 20
EP
(86) 2002 08 01
PCT/EP02/08591
(87) 2003 02 20
WO03/13577
(72) CHVATCHKO YOLANDE, Confignon (CH); KOSCO -VILBOIS
MARIE, Minzier (FR)
(73) Merck Serono SA, Coinsins (CH)
(54) Zastosowanie inhibitora IL-18 do wytwarzania leku
B1 (11) 227027
(41) 2013 09 30
(51) A61K 47/54 (2017.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 398517
(22) 2012 03 19
(72) PASTUCH-GAWOŁEK GABRIELA, Gliwice (PL); SERDA
MACIEJ, Sosnowiec (PL); MUSIOŁ ROBERT, Będzin (PL); MROZEK-WILCZKIEWICZ ANNA, Katowice (PL); CIEŚLIK WIOLETA,
Katowice (PL); RATUSZNA ALICJA, Katowice (PL); POLAŃSKI
JAROSŁAW, Katowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Glikokoniugaty kwasów chinolinowych, sposób ich otrzymywania oraz ich zastosowanie
B1 (11) 226962
(41) 2015 01 19
(51) A61L 2/12 (2006.01)
A01M 17/00 (2006.01)
(21) 407669
(22) 2014 03 26
(72) SŁOWIŃSKI KRZYSZTOF, Bilsko (PL); WALCZYK JÓZEF,
Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do mikrofalowej dezynfekcji podłoża
B1 (11) 227022
(41) 2017 03 13
(51) A61M 1/10 (2006.01)
(21) 413744
(22) 2015 08 31
(72) BARTEL SEBASTIAN, Rybnik (PL); TRAWIŃSKI TOMASZ,
Tarnowskie Góry (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Mikropompa pulsacyjna napędzana elektromagnetycznie
B1 (11) 226975
(41) 2015 08 17
(51) A62D 3/30 (2007.01)
C02F 11/00 (2006.01)
B01J 20/10 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 407080
(22) 2014 02 05
(72) SŁOMKIEWICZ PIOTR M., Warszawa (PL); ŚWIERCZ ANNA, Kielce (PL)
(73) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH,
Kielce (PL)
(54) Sposób absorpcji toksycznych metali w popiołach po termicznym unieszkodliwieniu osadów ściekowych
B1 (11) 227011
(41) 2016 09 26
(51) A63B 23/12 (2006.01)
A63B 23/16 (2006.01)
A63B 23/14 (2006.01)
(21) 411722
(22) 2015 03 23
(72) ORZECH JANUSZ, Tarnów (PL)
(73) ORZECH JANUSZ, Tarnów (PL)
(54) Przyrząd do ćwiczeń czynnych kończyn górnych u osób po mastektomii.
B1 (11) 227120
(51) A63C 9/088 (2012.01)

(41) 2016 07 18

Nr 10/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(21) 410984
(22) 2015 01 16
(72) GOSZCZYŃSKI TADEUSZ, Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Układ zdalnego sterowania wiązaniami narciarskimi
B1 (11) 227097
(41) 2013 01 21
(51) B01D 45/04 (2006.01)
B01D 45/06 (2006.01)
B01D 45/16 (2006.01)
B04C 5/04 (2006.01)
(21) 399522
(22) 2010 06 21
(30) MI2009A001136
2009 06 26
IT
(86) 2010 06 21
PCT/IB10/01513
(87) 2010 12 29
WO10/150078
(72) DI BERARDO LORENZO, Teramo (IT); ANDREUSSI PAOLO,
Pisa (IT); ANSIATI ALBERTO, Prato (IT)
(73) ENI S.p.A., Rzym (IT)
(54) Kompaktowy, inercyjny układ rozdzielający mieszaniny gaz-ciecz
B1 (11) 226939
(41) 2014 02 17
(51) B01J 2/28 (2006.01)
C04B 14/18 (2006.01)
(21) 404679
(22) 2013 07 12
(72) ZIĘTEK JÓZEF, Jasienica (PL); PICHÓR WALDEMAR, Balice (PL)
(73) LAKMA SAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn (PL); AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulatu z odpadowego pyłu perlitowego
B1 (11) 226958
(41) 2012 06 04
(51) B07B 4/08 (2006.01)
B03B 4/04 (2006.01)
(21) 397852
(22) 2010 09 23
(30) 2010125066
2010 06 21
RU
(86) 2010 09 23
PCT/RU10/00528
(87) 2011 11 17
WO11/142688
(72) KUZ’MIN ALEKSANDR VLADIMIROVICH, Novokuzneck (RU);
KALINA ANDREY VLADIMIROVICH, Moskwa (RU); TABAKOV
GRIGORIY NIKOLAEVICH, Moskwa (RU); BOYKO DMITRIY
YUR’EVICH, Novokuzneck (RU); POLOMARCHUK VLADIMIR
SEMENOVICH, Novokuzneck (RU)
(73) Obshhestvo s ogranichennoy otvetsbennost’yu
Promyshlennoe obogashhenie, Moskwa (RU)
(54) Urządzenie do pneumatycznej separacji podciśnieniowej materiałów masowych
B1 (11) 227065
(41) 2013 09 02
(51) B09B 3/00 (2006.01)
(21) 398238
(22) 2012 02 27
(72) SIDEŁKO ROBERT, Koszalin (PL)
(73) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin (PL)
(54) Sposób fermentacji frakcji organicznej odpadów komunalnych
oraz reaktor kompaktowy do fermentacji tych odpadów
B1 (11) 227108
(41) 2015 06 22
(51) B09C 1/10 (2006.01)
A62D 3/02 (2007.01)
A62D 101/43 (2007.01)
(21) 406593
(22) 2013 12 19
(72) SMOLIŃSKA BEATA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób fitoremediacji gleby zanieczyszczonej metalami ciężkimi, zwłaszcza rtęcią
B1 (11) 226978
(51) B21C 47/02 (2006.01)

(41) 2016 06 20
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(21) 410450
(22) 2014 12 08
(72) MARZEC ARTUR, Olesno (PL); KILIAN ANDRZEJ,
Chorzelów (PL)
(73) STOLARCZYK TOMASZ SPÓŁKA STOLARCZYK, Tarnów (PL);
STOLARCZYK JANUSZ SPÓŁKA STOLARCZYK, Tarnów (PL)
(54) Urządzenie do przewijania blachy
B1 (11) 227062
(41) 2016 12 19
(51) B21D 5/02 (2006.01)
B21D 11/20 (2006.01)
B30B 1/40 (2006.01)
(21) 412739
(22) 2015 06 16
(72) CZAJKA BOGDAN, Józefów (PL)
(73) MT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Prasa do zaginania blachy
B1 (11) 227037
(41) 2016 07 04
(51) B21D 22/16 (2006.01)
B21D 22/22 (2006.01)
B23K 26/06 (2014.01)
(21) 410749
(22) 2014 12 22
(72) MRUGAŁA TOMASZ, Rzeszów (PL); PIEJA TOMASZ,
Sędziszów Małopolski (PL); PISULA MICHAŁ, Sanok (PL); KUK
RAFAŁ, Hyżne (PL)
(73) PRATT & WHITNEY RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów (PL)
(54) Sposób i urządzenie do kształtowania elementów osiowo-symetrycznych z metali odpornych na wysokie temperatury
B1 (11) 226947
(41) 2016 02 01
(51) B21D 51/26 (2006.01)
B24B 5/22 (2006.01)
(21) 409024
(22) 2014 07 30
(72) PŁACHTA SŁAWOMIR, Brzesko (PL); FURMAN ANDRZEJ,
Brzesko (PL)
(73) CAN-PACK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do matowienia powierzchni puszek
B1 (11) 226936
(41) 2017 01 02
(51) B22D 39/04 (2006.01)
B22D 9/00 (2006.01)
B21J 1/06 (2006.01)
B21J 5/02 (2006.01)
(21) 412808
(22) 2015 06 22
(72) KUCA MIROSŁAW, Stare Brynki (PL); KUCA DAMIAN,
Szczecin (PL); PESTRAK RAFAŁ, Chociwel (PL); SADOWSKI
JERZY, Szczecin (PL); ZAJKOWSKI ZDZISŁAW, Szczecin (PL);
KNYCH TADEUSZ, Kraków (PL); MAMALA ANDRZEJ, Kraków (PL);
KWAŚNIEWSKI PAWEŁ, Kraków (PL); KIESIEWICZ GRZEGORZ,
Kraków (PL)
(73) KUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stargard Szczeciński (PL)
(54) Sposób wytwarzania odkuwek w procesie kucia wsadu odlewanego oraz urządzenie do wytwarzania odkuwek w procesie kucia
wsadu odlewanego
B1 (11) 227096
(41) 2012 07 02
(51) B22F 9/24 (2006.01)
A23L 3/3436 (2006.01)
B01J 20/02 (2006.01)
C08K 3/08 (2006.01)
(21) 393511
(22) 2010 12 30
(72) FOLTYNOWICZ ZENON, Poznań (PL); KOZAK WOJCIECH,
Luboń (PL); STOIŃSKA JOANNA, Poznań (PL); URBAŃSKA MARTA,
Dąbrówka (PL)
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(73) UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Sposób wytwarzania nanożelaza oraz zastosowanie nanożelaza
wytworzonego tym sposobem do pochłaniania tlenu w opakowaniach oraz w pochłaniaczach tlenu
B1 (11) 227007
(41) 2016 05 09
(51) B22F 9/24 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 409943
(22) 2014 10 27
(72) SOBCZAK KUPIEC AGNIESZKA, Myślenice (PL); TYLISZCZAK
BOŻENA, Kęty (PL); MALINA DAGMARA, Kraków (PL); BIALIK WĄS
KATARZYNA, (PL); GACA KATARZYNA Z., Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania zawiesiny nanocząstek srebra i zawiesina
nanocząstek srebra
B1 (11) 227041
(41) 2017 04 10
(51) B23B 37/00 (2006.01)
(21) 414290
(22) 2015 10 06
(72) GRABOWSKI STANISŁAW, Toruń (PL)
(73) CRYSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Toruń (PL)
(54) Sposób laminowania blach folią dekoracyjną PVC
B1 (11) 226937
(41) 2012 05 07
(51) B23K 9/02 (2006.01)
B23K 35/36 (2006.01)
(21) 392839
(22) 2010 11 03
(72) PAWEŁEK ALICJA, Katowice (PL); CZECHOWSKI JERZY,
Gliwice (PL); CIEŚLIŃSKA ELWIRA, Gliwice (PL); STANIA JÓZEF,
Pilchowice (PL)
(73) INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH,
Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania tworzywa ceramicznego
B1 (11) 227006
(41) 2016 02 15
(51) B23K 9/167 (2006.01)
B23K 9/235 (2006.01)
(21) 409150
(22) 2014 08 11
(72) KUDŁA KRZYSZTOF, Waleńczów (PL); IWASZKO JÓZEF,
Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Sposób modyfikowania warstwy wierzchniej materiałów wykazujących silne powinowactwo do tlenu
B1 (11) 227090
(41) 2017 03 13
(51) B23K 11/20 (2006.01)
B23K 20/16 (2006.01)
(21) 418815
(22) 2016 09 26
(72) WINNICKI MARCIN, Wrocław (PL); KORZENIOWSKI MARCIN,
Mirosławice (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób łączenia różnorodnych metali metodą zgrzewania rezystancyjnego
B1 (11) 227075
(41) 2016 12 05
(51) B23K 26/08 (2014.01)
B23K 26/00 (2014.01)
(21) 412521
(22) 2015 05 29
(72) LEJMAN STANISŁAW, Chełm (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO CONCEPT STAL B&S LEJMAN SPÓŁKA
JAWNA, Chełm (PL)
(54) Urządzenie do cięcia laserowego i sposób cięcia laserowego
blach rozwijanych z kręgu

Nr 10/2017

B1 (11) 227024
(41) 2017 03 27
(51) B23Q 7/12 (2006.01)
B07C 5/06 (2006.01)
G01B 5/12 (2006.01)
(21) 414146
(22) 2015 09 25
(72) PIETRAS GRZEGORZ, Mielec (PL)
(73) KIRCHHOFF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec (PL)
(54) Urządzenie do kontroli lub usuwania normalek oraz system
i sposób przewidziany do tego celu
B1 (11) 227049
(41) 2017 04 10
(51) B29C 64/209 (2017.01)
B29C 67/02 (2017.01)
B29C 47/12 (2006.01)
(21) 414192
(22) 2015 09 28
(72) GĄSIOREK DAMIAN, Bytom (PL); MACHOCZEK TOMASZ,
Rybnik (PL); WILK KRZYSZTOF, Mysłowice (PL); WOLNICKI
PRZEMYSŁAW, Kłobuck (PL); ZACHWIEJA MARCIN, Katowice (PL)
(73) 3D GENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(54) Mechanizm przełączania głowic w dwugłowicowej drukarce
druku przestrzennego
B1 (11) 227060
(41) 2017 05 22
(51) B29C 67/00 (2006.01)
(21) 414744
(22) 2015 11 10
(72) TOMASIAK RAFAŁ, Gołdap (PL)
(73) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn (PL)
(54) Mechanizm do kalibrowania układu roboczego drukarki 3D
B1 (11) 227079
(41) 2017 01 02
(51) B30B 11/00 (2006.01)
B30B 9/28 (2006.01)
B30B 11/02 (2006.01)
(21) 412943
(22) 2015 06 30
(72) LEWICKI ROMAN, Kokanin (PL)
(73) LEWICKI ROMAN ARRA, Kokanin (PL)
(54) Prasa do zagęszczania materiałów o konsystencji wiórowej
B1 (11) 227072
(41) 2013 03 04
(51) B31B 50/62 (2017.01)
B65D 19/38 (2006.01)
B31B 50/25 (2017.01)
(21) 396036
(22) 2011 08 19
(72) MAJCHRZAK ARTUR, Bołuszewo (PL)
(73) SCHUMACHER PACKAGING ZAKŁAD BYDGOSZCZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poledno (PL)
(54) Sposób formowania wielowarstwowej nóżki paletowej
B1 (11) 227032
(41) 2013 03 04
(51) B32B 29/08 (2006.01)
B65D 19/34 (2006.01)
B31F 1/20 (2006.01)
(21) 396037
(22) 2011 08 19
(72) MAJCHRZAK ARTUR, Bołuszewo (PL)
(73) SCHUMACHER PACKAGING ZAKŁAD BYDGOSZCZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poledno (PL)
(54) Sposób formowania wielowarstwowej struktury z arkusza tektury falistej
B1 (11) 227073
(41) 2016 11 21
(51) B41F 31/08 (2006.01)
(21) 412392
(22) 2015 05 20
(72) CZARNECKI MARCIN, Ostrowiec Świętokrzyski (PL);
PŁASZCZYCA JAROSŁAW, Kraków (PL)
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(73) LSC COMMUNICATIONS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Metoda i urządzenie do selektywnej, natryskowej aplikacji zapachowego materiału drukarskiego

(73) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Przytkowice (PL)
(54) Sposób rozpędzania pojazdu, napęd pojazdu oraz tor pojazdu

B1 (11) 227047
(41) 2016 03 14
(51) B41J 25/34 (2006.01)
(21) 409384
(22) 2014 09 05
(72) GĄSIOREK DAMIAN, Bytom (PL); KOWALCZYK GRZEGORZ,
Katowice (PL); WILK KRZYSZTOF, Mysłowice (PL); WOLNICKI
PRZEMYSŁAW, Kłobuck (PL); ZACHWIEJA MARCIN, Katowice (PL)
(73) 3DGENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(54) Głowica drukarki druku przestrzennego

B1 (11) 227125
(41) 2016 07 04
(51) B61F 5/04 (2006.01)
B61D 13/00 (2006.01)
(21) 410845
(22) 2014 12 31
(72) MICHALAK DARIUSZ ANDRZEJ, Puszczykowo (PL)
(73) SOLARIS BUS & COACH SPÓŁKA AKCYJNA, Bolechowo-Osiedle (PL)
(54) Wózek do pojazdu szynowego, zwłaszcza do tramwajów niskopodłogowych

B1 (11) 227048
(41) 2016 03 29
(51) B41J 25/34 (2006.01)
(21) 409515
(22) 2014 09 15
(72) GĄSIOREK DAMIAN, Bytom (PL); KOWALCZYK GRZEGORZ,
Katowice (PL); WILK KRZYSZTOF, Mysłowice (PL); WOLNICKI
PRZEMYSŁAW, Kłobuck (PL); ZACHWIEJA MARCIN, Katowice (PL)
(73) 3DGENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(54) Sposób mocowania głowicy drukarki druku przestrzennego

B1 (11) 226955
(41) 2006 07 10
(51) B61L 5/06 (2006.01)
E01B 7/00 (2006.01)
(21) 379129
(22) 2004 02 02
(30) SV2003A000006
2003 02 18
IT
(86) 2004 02 02
PCT/EP04/50070
(87) 2004 09 02
WO04/074066
(72) CAVALLI SILVANO, Bolonia (IT)
(73) ALSTOM FERROVIARIA S.P.A., Savigliano (IT)
(54) Urządzenie nastawcze zwrotnicy kolejowej i tramwajowej

B1 (11) 226946
(41) 2015 06 08
(51) B60P 3/10 (2006.01)
B63B 35/73 (2006.01)
(21) 406417
(22) 2013 12 06
(72) BAJRON JERZY, Nowa Wieś (PL); MALINOWSKI MACIEJ,
Płochocin (PL)
(73) BAJRON JERZY WATERBUS SPÓŁKA CYWILNA, Nowa
Wieś (PL); MALINOWSKI MACIEJ WATERBUS SPÓŁKA CYWILNA,
Płochocin (PL)
(54) Sposób transportu łodzi, zwłaszcza katamaranu lub trimaranu
B1 (11) 227001
(41) 2015 04 13
(51) B60S 1/40 (2006.01)
(21) 405579
(22) 2013 10 09
(72) MALEC MICHAŁ, Majdan Stary (PL); SZEWCZYK ANDRZEJ,
Kraków (PL); WIELGUS GRZEGORZ, Kraków (PL)
(73) VALEO AUTOSYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina (PL)
(54) Zaczep do wycieraczki, zwłaszcza samochodowej, pióro wycieraczki obejmujące taki zaczep oraz zespół wycieraczki samochodowej
B1 (11) 227002
(41) 2015 04 13
(51) B60S 1/40 (2006.01)
(21) 405580
(22) 2013 10 09
(72) MALEC MICHAŁ, Majdan Stary (PL); SZEWCZYK ANDRZEJ,
Kraków (PL); WIELGUS GRZEGORZ, Kraków (PL)
(73) VALEO AUTOSYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina (PL)
(54) Zaczep do wycieraczki, zwłaszcza samochodowej, pióro wycieraczki obejmujące taki zaczep oraz zespół wycieraczki samochodowej
B1 (11) 226980
(41) 2017 01 16
(51) B61B 13/12 (2006.01)
A63G 7/00 (2006.01)
(21) 418140
(22) 2016 07 29
(72) GOCZAŁ MAREK, Zebrzydowice (PL); SITEK RADOSŁAW,
Kraków (PL); PRUSAK DANIEL, Kraków (PL); KARPIEL GRZEGORZ,
Kraków (PL)

B1 (11) 227057
(41) 2016 06 20
(51) B62B 9/08 (2006.01)
B62B 9/12 (2006.01)
(21) 410609
(22) 2014 12 18
(72) KARWALA ŁUKASZ, Szarlejka (PL)
(73) KARWALA ŁUKASZ FIRMA LOOKART EKSPORT IMPORT,
Szarlejka (PL)
(54) Łącznik przegubowy konstrukcji składanego stelaża wózka
B1 (11) 227035
(41) 2016 01 18
(51) B62D 25/20 (2006.01)
B62D 33/02 (2006.01)
(21) 408828
(22) 2014 07 11
(72) KARCZMARZYK STANISŁAW, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Panel konstrukcyjny typu sandwich
B1 (11) 226996
(41) 2013 11 25
(51) B62D 57/00 (2006.01)
B60K 7/00 (2006.01)
B60B 19/14 (2006.01)
(21) 403414
(22) 2013 04 02
(72) STOBIECKI PRZEMYSŁAW, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Pojazd terenowy
B1 (11) 226997
(41) 2013 11 25
(51) B62D 57/00 (2006.01)
B60K 7/00 (2006.01)
B60B 19/14 (2006.01)
(21) 403415
(22) 2013 04 02
(72) STOBIECKI PRZEMYSŁAW, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Pojazd badawczy
B1 (11) 226983
(41) 2014 03 03
(51) B62D 67/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 400534
(22) 2012 08 28
(72) NOWAK GRZEGORZ, Luboń (PL); JĄDER PIOTR,
Święciechowa (PL)
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(73) POLCOPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przysieka Polska (PL)
(54) Linia technologiczna do przerobu złomu samochodowego
B1 (11) 227038
(41) 2015 09 28
(51) B62M 23/02 (2010.01)
B62M 6/60 (2010.01)
(21) 410797
(22) 2014 12 29
(72) SZELĄGOWSKI MICHAŁ, Oleśnica (PL)
(73) SZELĄGOWSKI MICHAŁ, Oleśnica (PL)
(54) Napęd pojazdu kołowego, zwłaszcza roweru
B1 (11) 226998
(41) 2014 11 24
(51) B64C 31/06 (2006.01)
A63H 27/08 (2006.01)
(21) 403913
(22) 2013 05 16
(72) SALMERON GONZALEZ SERGIO, Algeciras (ES)
(73) ROSIAK DARIUSZ X-BOARD EXPERT, Meszna (PL)
(54) Układ cięgien do sterowania latawcem
B1 (11) 227107
(41) 2015 05 25
(51) B65B 11/04 (2006.01)
(21) 406034
(22) 2013 11 14
(72) ZDEB KRZYSZTOF, Kielce (PL)
(73) CAOLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opoczno (PL)
(54) Urządzenie do transportowania palet
B1 (11) 227004
(41) 2015 12 07
(51) B65D 19/38 (2006.01)
(21) 408345
(22) 2014 05 27
(72) MĄCZYŃSKI ARTUR, Piła (PL)
(73) PAMEXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Końskie (PL)
(54) Paleta transportowa
B1 (11) 226961
(41) 2013 09 30
(51) B65F 1/04 (2006.01)
B65F 1/14 (2006.01)
B65F 1/16 (2006.01)
(21) 398589
(22) 2012 03 23
(72) KUCMIN ADRIAN, Sarnia Zwola (PL)
(73) KUCMIN ADRIAN, Sarnia Zwola (PL)
(54) Segregator odpadów, zwłaszcza domowy
B1 (11) 226972
(41) 2015 10 26
(51) B65H 19/29 (2006.01)
(21) 407961
(22) 2014 04 22
(72) PAWŁOWSKI JOSEF WALDEMAR, Niederbachem (DE);
SIWEK WOJCIECH, Siemianowice Śląskie (PL); MALEJKI ARTUR,
Biedrzychowice (PL)
(73) AUTOMATEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubań (PL)
(54) Urządzenie oraz sposób zmiany beli, naprowadzania i kontroli
ciągłości wstęgi materiału w procesie nawilżania, składania i nawilżania przemysłowego chusteczek jednorazowych
B1 (11) 227089
(41) 2016 07 18
(51) B66F 9/24 (2006.01)
B66F 9/075 (2006.01)
(21) 415528
(22) 2015 12 23
(72) KIERZKOWSKI ARTUR ANTONI, Kalisz (PL); KWAŚNIOWSKI
STANISŁAW, Wrocław (PL); ZAJĄC MATEUSZ, Marcinkowice (PL);
ZAJĄC PAWEŁ, Święta Katarzyna (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Układ napędowy z odzyskiem energii karetki wideł wózka widłowego

Nr 10/2017

B1 (11) 226986
(41) 2014 10 27
(51) B82B 1/00 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
C01G 23/053 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
(21) 403557
(22) 2013 04 16
(72) PRZEPIÓRSKI JACEK, Bezrzecze (PL); GRZEŚKOWIAK
MAGDALENA, Szczecin (PL); MORAWSKI ANTONI WALDEMAR,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania nanokrystalicznego ditlenku tytanu
B1 (11) 227000
(41) 2015 01 05
(51) C01B 32/956 (2017.01)
B09B 3/00 (2006.01)
C22B 7/00 (2006.01)
(21) 404437
(22) 2013 06 25
(72) JABŁOŃSKA BEATA, Częstochowa (PL); SIEDLECKA EWA,
Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Sposób odzysku węglika krzemu ze ścieków poszlifierskich
B1 (11) 226976
(41) 2015 02 16
(51) C02F 1/58 (2006.01)
B01J 20/10 (2006.01)
B01J 20/30 (2006.01)
(21) 408237
(22) 2014 05 19
(72) CZECH KAMIL, Zagórz (PL); GARNUSZEK MAGDALENA,
Sudół (PL); SZCZEPANIK BEATA, Kielce (PL); SŁOMKIEWICZ PIOTR
M., Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH,
Kielce (PL)
(54) Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowego do usuwania
4 -chloroaniliny z fazy wodnej
B1 (11) 226938
(41) 2014 05 12
(51) C04B 14/18 (2006.01)
B01J 2/28 (2006.01)
C09C 3/10 (2006.01)
(21) 404678
(22) 2013 07 12
(72) ZIĘTEK JÓZEF, Jasienica (PL); PICHÓR WALDEMAR, Balice (PL)
(73) LAKMA SAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn (PL); AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Cienkowarstwowa masa tynkarska z perlitem
B1 (11) 227103
(41) 2014 07 07
(51) C04B 35/5831 (2006.01)
B23B 27/00 (2006.01)
(21) 402209
(22) 2012 12 24
(72) KLIMCZYK PIOTR, Skawina (PL); FIGIEL PAWEŁ, Węgrzce (PL);
WYŻGA PIOTR, Budzyń (PL); JAWORSKA LUCYNA, Kraków (PL);
STOBIERSKI LUDOSŁAW, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA, Kraków (PL)
(54) Kompozyt z regularnym azotkiem boru i sposób jego wytwarzania
B1 (11) 227030
(41) 2015 08 31
(51) C07C 255/47 (2006.01)
C07C 253/30 (2006.01)
C08F 2/50 (2006.01)
G03F 7/029 (2006.01)
(21) 407364
(22) 2014 02 28
(72) ORTYL JOANNA, Złotniki (PL)
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(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Nowe pochodne naftalenu, sposób ich wytwarzania i zastosowanie, nowe związki pośrednie do wytwarzania nowych pochodnych naftalenu, nowe fotosensybilizatory do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej oraz nowe systemy fotoinicjujące
B1 (11) 226934
(41) 2015 06 22
(51) C07C 271/44 (2006.01)
C07C 265/14 (2006.01)
(21) 406549
(22) 2013 12 16
(72) KRASODOMSKI WOJCIECH, Kraków (PL); ZIEMIAŃSKI
LESZEK, Kraków (PL); KRASODOMSKI MICHAŁ, Kraków (PL);
STĘPIEŃ ZBIGNIEW, Kraków (PL); WOJTASIK MICHAŁ, Kraków (PL);
MARKOWSKI JAROSŁAW, Kraków (PL); MAZELA WOJCIECH,
Kraków (PL); BRACISIEWICZ ELŻBIETA, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania dikarbaminianów i/lub karbaminianomoczników jako bezpopiołowych dodatków detergentowo-dyspergujących do paliw, zwłaszcza do benzyn
B1 (11) 226999
(41) 2014 12 22
(51) C07D 213/82 (2006.01)
A61K 31/445 (2006.01)
A61P 7/02 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
A61P 9/10 (2006.01)
A61P 9/12 (2006.01)
A61P 3/04 (2006.01)
A61P 11/00 (2006.01)
(21) 404273
(22) 2013 06 11
(72) CHŁOPICKI STEFAN, Kraków (PL); PERNAK JULIUSZ,
Poznań (PL); NIEMCZAK MICHAŁ, Inowrocław (PL); KRAMKOWSKI
KAROL, Białystok (PL); LESZCZYŃSKA AGNIESZKA, Białystok (PL);
WALCZAK MARIA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Azotan (III) 3-karbamoilo -1-metylopirydyniowy, sposób jego
otrzymywania i zastosowanie
B1 (11) 226954
(41) 2006 02 20
(51) C07D 239/47 (2006.01)
C07D 239/48 (2006.01)
A61K 31/505 (2006.01)
A61P 31/18 (2006.01)
(21) 378064
(22) 2004 02 20
(30) 03100411.2
2003 02 20
EP
60/475,012
2003 06 02
US
(86) 2004 02 20
PCT/EP04/50175
(87) 2004 09 02
WO04/074261
(72) GUILLEMONT JERÔME EMILE GEORGES, Andé (FR); PASQUIER
ELISABETH THÉRESE JEANNE, Val-de-Reuil (FR); HEERES JAN,
Vosselaar (BE); HERTOGS KURT, Nieuwpoort (BE); BETTENS EVA,
Zoersel (BE); LEWI PAULUS JOANNES, Turnhout (BE); DE JONGE
MARC RENÉ, Tilburg (NL); KOYMANS LUCIEN MARIA HENRICUS,
Retie (BE); DAEYAERT FREDERIK FRANS DESIRE, Beerse (BE);
VINKERS HENDRIK MAARTEN, Antwerpia (BE); JANSSEN PAUL
ADRIAAN JAN, Vosselaar (BE)
(73) JANSSEN SCIENCES IRELAND UC, Little Island (IE)
(54) Pochodna pirymidyny hamująca replikację wirusa HIV, kompozycja farmaceutyczna i produkt ją zawierający oraz sposób wytwarzania pochodnej pirymidyny
B1 (11) 227121
(41) 2016 08 29
(51) C07D 291/06 (2006.01)
C07D 275/06 (2006.01)
(21) 411286
(22) 2015 02 16
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(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); GISZTER RAFAŁ,
Ościsłowo (PL); WILK TOMASZ, Koziegłowy (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Nowe alkoksymetylo(2-hydroksyetylo)dietyloamoniowe ciecze
jonowe z słodkimi anionami, sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie jako środek do zabezpieczania powierzchni przed gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych
B1 (11) 227111
(41) 2015 08 31
(51) C07F 1/08 (2006.01)
C07C 279/14 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 408655
(22) 2014 06 25
(72) WOJCIECHOWSKA AGNIESZKA, Wrocław (PL); WOJTKIEWICZ
AGNIESZKA, Głogów (PL); JARZĄB ANNA, Stary Dwór (PL);
JANCZAK JAN, Wrocław (PL); WITKOWSKA DANUTA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL); INSTYTUT
NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH IM.
WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Wrocław (PL); INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII
DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA POLSKIEJ
AKADEMII NAUK, Wrocław (PL)
(54) Krystaliczna forma kompleksu(2-amino -5-guanidynopentan)
di(tiocyjaniano)miedź(II) i sposób jej wytwarzania
B1 (11) 227112
(41) 2015 08 31
(51) C07F 1/08 (2006.01)
C07C 279/14 (2006.01)
C07D 401/04 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 408658
(22) 2014 06 25
(72) WOJCIECHOWSKA AGNIESZKA, Wrocław (PL); WOJTKIEWICZ
AGNIESZKA, Głogów (PL); GĄGOR ANNA BARBARA, Wrocław (PL);
PÓŹNIAK BŁAŻEJ, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL); UNIWERSYTET
PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL); INSTYTUT
NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH IM.
WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Wrocław (PL); INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII
DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA POLSKIEJ
AKADEMII NAUK, Wrocław (PL)
(54) Krystaliczna forma kompleksu azotan(V) [((S)-2-amino -5guanidynopentan-N,O) (μ-O,O’-azotano(V)) (2,2’-dipirydyl)miedzi(II)]
i sposób jej wytwarzania
B1 (11) 227118
(41) 2010 02 15
(51) C07H 19/10 (2006.01)
C07H 19/20 (2006.01)
A61K 31/7052 (2006.01)
(62) 366159
(21) 389775
(22) 2001 05 23
(30) 60/206,585
2000 05 23
US
(86) 2001 05 23
PCT/KY01/16671
(87) 2001 11 29
WO01/090121
(72) LA COLLA PAULO, Capoterra (IT); SOMMADOSSI JEAN PIERRE,
Birmingham (US)
(73) IDENIX PHARMACEUTICALS, INC., Cambridge (US);
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI, Cagliari (IT)
(54) Związek nukleozydowy lub jego farmaceutycznie dopuszczalna
sól do zastosowania w leczeniu lub profilaktyce zakażenia wirusem
zapalenia wątroby typu C
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B1 (11) 226988
(41) 2014 11 24
(51) C07K 1/16 (2006.01)
G01N 30/90 (2006.01)
(21) 404001
(22) 2013 05 21
(72) GWARDA RADOSŁAW, Siennica Nadolna (PL); DZIDO
TADEUSZ, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Dwukierunkowe rozdzielanie peptydów i/lub aminokwasów
techniką chromatografii cienkowarstwowej
B1 (11) 226956
(41) 2013 01 07
(51) C07K 1/36 (2006.01)
C07K 5/097 (2006.01)
C07K 7/08 (2006.01)
(62) 356898
(21) 400575
(22) 2001 01 18
(30) 60/177,170
2000 01 20
US
09/735,191
2000 11 28
US
(86) 2001 01 18
PCT/US01/01748
(87) 2001 07 26
WO01/53330
(72) KELLEHER THOMAS J., Weston (US); LAI JAN-JI,
Westborough (US); DECOURCEY JOSEPH P., Charlestown (US);
LYNCH PAUL D., Arlington (US); ZENONI MAURIZIO, Paullo (IT);
TAGLIANI AURO R., Pavia (IT)
(73) Cubist Pharmaceuticals LLC, Lucerna (CH)
(54) Sposób oczyszczania daptomycyny
B1 (11) 226985
(41) 2016 08 01
(51) C08F 120/14 (2006.01)
C08F 2/06 (2006.01)
C08F 2/44 (2006.01)
C08K 3/22 (2006.01)
(21) 411118
(22) 2015 01 30
(72) KRYSIAK EWA, Łódź (PL); WYPYCH-PUSZKARZ ALEKSANDRA,
Piotrków Trybunalski (PL); ULAŃSKI JACEK, Bukowiec (PL); KRYSIAK
KAMIL, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania organożeli wypełnionych dwutlenkiem
tytanu
B1 (11) 227036
(41) 2016 01 18
(51) C08G 18/08 (2006.01)
C08G 18/48 (2006.01)
C08J 9/00 (2006.01)
(21) 408868
(22) 2014 07 15
(72) PACIOREK-SADOWSKA JOANNA, Bydgoszcz (PL); CZUPRYŃSKI
BOGUSŁAW, Trzemiętowo (PL); LISZKOWSKA JOANNA,
Bydgoszcz (PL); BOROWICZ MARCIN, Szczepanowo (PL)
(73) UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób wytwarzania sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych
B1 (11) 227029
(41) 2015 03 30
(51) C08G 63/06 (2006.01)
C08G 63/664 (2006.01)
C08G 63/91 (2006.01)
(21) 405381
(22) 2013 09 17
(72) FRYDRYCH ANITA, Chodecz (PL); FLORJAŃCZYK ZBIGNIEW,
Piastów (PL); PLICHTA ANDRZEJ, Warszawa (PL); KUNDYS ANNA,
Pyrzyce (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania nowych kopoliestrów zawierających segmenty poli(kwasu mlekowego)
B1 (11) 227055
(51) C08G 69/42 (2006.01)

(41) 2016 05 09

Nr 10/2017

C08F 234/04 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
(21) 409982
(22) 2014 11 03
(72) CIEPLAK MACIEJ, Warszawa (PL); SZWABIŃSKA KATARZYNA,
Poznań (PL); BIKRAM K.C. CHANDRA, Denton (US); BOROWICZ
PAWEŁ, Warszawa (PL); NOWORYTA KRZYSZTOF, Warszawa (PL);
D’SOUZA FRANCIS, Flower Mound (US); KUTNER WŁODZIMIERZ,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Nowy przewodzący polimer bisbitiofenowy molekularnie wdrukowany za pomocą białka, w tym ludzkiej albuminy, sposób jego
przygotowania i jego zastosowanie
B1 (11) 227054
(41) 2016 05 09
(51) C08G 73/06 (2006.01)
C08F 234/04 (2006.01)
C08G 79/08 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
(21) 409981
(22) 2014 11 03
(72) SHARMA PIYUSH S., Warszawa (PL); WOJNAROWICZ
AGNIESZKA, Warszawa (PL); SOSNOWSKA MARTA, Warszawa (PL);
D’SOUZA FRANCIS, Flower Mound (US); KUTNER WŁODZIMIERZ,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Nowy przewodzący polimer bisbitiofenowy, wdrukowany
molekularnie za pomocą neopteryny, i sposób jego przygotowania
oraz zastosowanie tego polimeru jako warstwy rozpoznającej czujnika chemicznego do selektywnego wykrywania i/lub oznaczania
neopteryny
B1 (11) 227115
(41) 2016 06 20
(51) C08J 3/05 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
C08L 29/04 (2006.01)
C08L 5/08 (2006.01)
(21) 410427
(22) 2014 12 08
(72) DOBRZAŃSKI LESZEK, Gliwice (PL); HUDECKI ANDRZEJ,
Bielsko -Biała (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób wytwarzania materiału kompozytowego o własnościach bioaktywnych i bakteriobójczych
B1 (11) 226945
(41) 2015 05 25
(51) C08J 5/18 (2006.01)
C08L 67/03 (2006.01)
C08K 3/08 (2006.01)
C08K 9/10 (2006.01)
C08K 13/06 (2006.01)
B29D 7/01 (2006.01)
B29C 47/00 (2006.01)
B65D 81/24 (2006.01)
B65D 81/28 (2006.01)
(21) 406082
(22) 2013 11 18
(72) ZIELIŃSKI JERZY, Łódź (PL); MATCZAK KRZYSZTOF,
Łęczyca (PL)
(73) ECONANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łęczyca (PL)
(54) Sposób wytwarzania nanofolii PET o podwyższonej czystości
B1 (11) 227069
(51) C08L 23/12 (2006.01)
C08K 3/08 (2006.01)
C08K 7/16 (2006.01)
C08J 9/32 (2006.01)
B29C 67/20 (2006.01)

(41) 2015 12 07
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(21) 408403
(22) 2014 06 02
(72) TOR-ŚWIĄTEK ANETA, Lublin (PL); GARBACZ TOMASZ,
Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozycji polimerowej
B1 (11) 227009
(41) 2016 08 29
(51) C08L 75/04 (2006.01)
C08G 18/42 (2006.01)
C08G 18/24 (2006.01)
C08K 3/36 (2006.01)
C08K 7/00 (2006.01)
(21) 411282
(22) 2015 02 16
(72) KACZOROWSKI MARCIN, Warszawa (PL); ROKICKI GABRIEL,
Warszawa (PL); SZAFRAN MIKOŁAJ, Piaseczno (PL); BRZEZIŃSKI
MARIUSZ, Ojrzeń (PL); FALKOWSKI PAWEŁ, Warszawa (PL);
GŁUSZEK MAŁGORZATA, Warszawa (PL); ŻUROWSKI RADOSŁAW,
Warszawa (PL); BOBRYK EWA, Warszawa (PL); TRYZNOWSKI
MARIUSZ, Warszawa (PL); ANTOSIK AGNIESZKA, Nidzica (PL);
LEONOWICZ MARCIN, Warszawa (PL); WIERZBICKI ŁUKASZ,
Ciechanów (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania kompozytu zawierającego ciecz zagęszczaną ścinaniem
B1 (11) 226948
(41) 2016 03 14
(51) C09J 7/02 (2006.01)
(21) 409350
(22) 2014 09 02
(72) GŁOWIŃSKI JÓZEF, Toruń (PL)
(73) GŁOWIŃSKI JÓZEF PLAST-FARB, Toruń (PL)
(54) Folia do zabezpieczania przesyłek
B1 (11) 227106
(41) 2015 02 02
(51) C10J 3/20 (2006.01)
(21) 404907
(22) 2013 07 29
(72) WIŚNIEWSKI DARIUSZ, Olsztyn (PL); GUDAN CEZARY,
Olsztyn (PL); KICIŃSKI JAN, Gdańsk (PL); CENIAN ADAM,
Gdynia (PL); PIECHOCKI JANUSZ, Olsztyn (PL); PŁODZIEŃ JÓZEF,
Olsztyn (PL)
(73) INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA
SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk (PL); ENERGA
SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(54) Reaktor dolnociągowy do zgazowania biomasy i odpadów
B1 (11) 226953
(41) 2013 04 15
(51) C10L 5/12 (2006.01)
C10L 5/48 (2006.01)
(21) 396624
(22) 2011 10 13
(72) SZYMKIEWICZ ANDRZEJ, Babice (PL); HYCNAR JAN JÓZEF,
Katowice (PL); JÓZEFIAK TOMASZ MARCIN, Bukowno (PL); FRAŚ
ANDRZEJ, Chrzanów (PL); PRZYSTAŚ RAFAŁ, Jaworzno (PL); BAIC
IRENEUSZ, Ruda Śląska (PL)
(73) TAURON WYDOBYCIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jaworzno (PL);
INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA
SKALNEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania granulatu opałowego z wykorzystaniem
odpadów powydobywczych
B1 (11) 226977
(41) 2016 01 04
(51) C12N 15/115 (2010.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
(21) 408735
(22) 2014 07 02
(72) BARTNICKI FILIP, Kraków (PL); KOWALSKA EWA, Kraków (PL);
PELS KATARZYNA, Łużna (PL); STRZAŁKA WOJCIECH, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Aptamer DNA wykazujący powinowactwo do metki Arg oraz
jego zastosowanie
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B1 (11) 227091
(41) 2017 03 27
(51) C12Q 1/04 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12N 15/11 (2006.01)
(62) 406879
(21) 419590
(22) 2014 01 20
(72) JANCZAREK MONIKA, Lublin (PL); PALUSIŃSKA-SZYSZ MARTA,
Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL)
(54) Zestaw starterów do identyfikacji bakterii Legionella micdadei
oraz Legionella bozemanae.
B1 (11) 227092
(41) 2017 03 27
(51) C12Q 1/04 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12N 15/11 (2006.01)
(62) 406879
(21) 419591
(22) 2014 01 20
(72) JANCZAREK MONIKA, Lublin (PL); PALUSIŃSKA-SZYSZ MARTA,
Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL)
(54) Zestaw starterów do identyfikacji bakterii Legionella longbeachae oraz Legionella dumoffii.
B1 (11) 227093
(41) 2017 03 27
(51) C12Q 1/04 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12N 15/11 (2006.01)
(62) 406879
(21) 419592
(22) 2014 01 20
(72) JANCZAREK MONIKA, Lublin (PL); PALUSIŃSKA-SZYSZ MARTA,
Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL)
(54) Zestaw starterów do identyfikacji bakterii Legionella drancourtii
oraz Legionella gormanii.
B1 (11) 226931
(41) 2017 03 27
(51) C23C 14/35 (2006.01)
H01J 37/34 (2006.01)
H01J 37/36 (2006.01)
C23C 14/02 (2006.01)
C23C 14/16 (2006.01)
C23C 14/56 (2006.01)
(21) 413986
(22) 2015 09 15
(72) KUZIARA WOJCIECH, Rzeszów (PL)
(73) CREO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów (PL)
(54) Sposób magnetronowego nanoszenia powłok na powierzchnie
zrolowanych w kręgi blach oraz zestaw urządzeń do stosowania tego
sposobu
B1 (11) 227067
(41) 2014 07 07
(51) C30B 31/00 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
C01B 32/16 (2017.01)
C01B 32/168 (2017.01)
(21) 402357
(22) 2013 01 04
(72) CHEN XUECHENG, Szczecin (PL); MIJOWSKA EWA,
Szczecin (PL); KALEŃCZUK RYSZARD, Szczecin (PL); WENELSKA
KAROLINA, Chociwel (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania mezoporowatych krzemionkowych nanomateriałów
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B1 (11) 227110
(41) 2015 09 14
(51) E02B 3/06 (2006.01)
B63B 35/34 (2006.01)
(21) 407511
(22) 2014 03 12
(72) ZIÓŁKOWSKI JACEK, Warszawa (PL)
(73) ZIÓŁKOWSKI JACEK, Warszawa (PL)
(54) Powtarzalny samonośny moduł pływający
B1 (11) 227124
(41) 2011 03 28
(51) E02D 17/08 (2006.01)
(21) 392494
(22) 2010 09 23
(30) 102009042356.7
2009 09 23
DE
(72) PASSLER MANFRED, Hohenfels (DE)
(73) PASSLER MANFRED, Hohenfels (DE)
(54) Płyta rozpierająca, zespół płyt rozpierających i zestaw płyt
rozpierających do deskowania
B3 (11) 227063
(41) 2017 01 30
(51) E03C 1/04 (2006.01)
F16L 33/20 (2006.01)
F16L 21/00 (2006.01)
(21) 413192
(22) 2015 07 20
(61) 223240
(72) NALEWAJSKI BOGDAN, Warszawa (PL); NALEWAJSKI
TADEUSZ, Warszawa (PL)
(73) NALEWAJSKI BOGDAN, Warszawa (PL); NALEWAJSKI
TADEUSZ, Warszawa (PL)
(54) Wąż prysznicowy zmniejszający zużycie wody oraz ułatwiający
czyszczenie syfonów bez demontażu
B1 (11) 227105
(41) 2013 05 13
(51) E04B 1/32 (2006.01)
E04B 1/342 (2006.01)
E04H 1/00 (2006.01)
(21) 401045
(22) 2012 10 04
(72) ROGULA PRZEMYSŁAW, Kraków (PL)
(73) M3 SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Ekologiczny, samonośny obiekt budowlany
B1 (11) 226987
(41) 2012 03 12
(51) E04B 2/96 (2006.01)
(21) 392289
(22) 2010 09 02
(72) RUŚNIOK DARIUSZ, Bielsko -Biała (PL)
(73) ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko -Biała (PL)
(54) Ściana słupowo -ryglowa
B1 (11) 226959
(41) 2011 08 16
(51) E04C 3/00 (2006.01)
E04B 1/19 (2006.01)
(21) 390349
(22) 2010 02 03
(72) BIENIEK ZBIGNIEW, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Rozkładalny cięgnowo -prętowy moduł konstrukcyjny
B1 (11) 227066
(41) 2014 02 17
(51) E04C 3/12 (2006.01)
E04B 5/12 (2006.01)
(21) 400318
(22) 2012 08 10
(72) LANGE MAŁGORZATA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Drewniany element stropowy
B1 (11) 227015
(51) E05B 17/00 (2006.01)

(41) 2016 02 29

(21)
(72)
(73)
(54)

Nr 10/2017

G01M 13/00 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
412054
(22) 2015 04 20
KUJAWSKI WOJCIECH, Poznań (PL)
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Warszawa (PL)
Urządzenie do badania trwałości wkładek bębenkowych

B1 (11) 227016
(41) 2016 10 24
(51) E05B 47/00 (2006.01)
E05B 65/08 (2006.01)
B66B 17/36 (2006.01)
(21) 412077
(22) 2015 04 23
(72) GRUSZKA PAWEŁ, Katowice (PL); KRZYŻOWSKI JERZY,
Katowice (PL)
(73) FABRYKA ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH FENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Zamek elektromagnetyczny wrót szybowych
B1 (11) 226973
(41) 2013 09 30
(51) E05B 47/06 (2006.01)
(21) 403235
(22) 2013 03 20
(30) 2012/02067
2012 03 20
ZA
(72) KOWALCZYK PIOTR LEONARD, Roodepoort (ZA)
(73) KOWALCZYK PIOTR LEONARD, Roodepoort (ZA)
(54) Układ blokujący
B1 (11) 227012
(41) 2016 02 15
(51) E05B 47/06 (2006.01)
E05B 65/00 (2006.01)
(21) 411629
(22) 2015 03 17
(72) NOREK SYLWESTER, Nowa Ruda (PL); BIAŁY ANDRZEJ,
Bielawa (PL)
(73) ZAKŁAD PRODUKCJI AUTOMATYKI SIECIOWEJ SPÓŁKA
AKCYJNA, Przygórze (PL)
(54) Elektromechaniczny zamek zwłaszcza do szafek depozytowych
B1 (11) 227013
(41) 2016 10 10
(51) E05D 7/04 (2006.01)
E05D 3/04 (2006.01)
(21) 411897
(22) 2015 04 07
(72) RAK ROMAN, Tomaszów Lubelski (PL)
(73) RAK ROMAN ROZTOCZE ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY, Tomaszów Lubelski (PL)
(54) Zawias z regulacją wysokości i blokadą
B1 (11) 226957
(41) 2014 07 21
(51) E05F 15/20 (2006.01)
(21) 406838
(22) 2014 02 04
(30) 202013100188.0
2013 01 14
DE
102013103491.8
2013 04 08
DE
102013107015.9
2013 07 03
DE
(72) NITZ ANJA, Halle (DE); KLEINE-BENNE FRANK, Bielefeld (DE)
(73) Hörmann KG Antriebstechnik, Steinhagen (DE)
(54) System i sposób zdalnego sterowania urządzeniami budynku,
zwłaszcza zdalnego sterowania napędu automatycznego bramy
zamykającej posesję, względnie budynek, bądź innych zdalnie sterowanych urządzeń wyposażenia budynku
B1 (11) 227109
(41) 2015 08 03
(51) E06B 3/54 (2006.01)
E06B 5/00 (2006.01)
B63B 19/00 (2006.01)
(21) 406990
(22) 2014 01 29
(72) SZAREJKO BOGUSŁAW, Gdynia (PL); ZIÓŁKOWSKI EUGENIUSZ,
Gdańsk (PL)
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(73) PROTEH GLASSDEEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(54) Wkład do okna obiektów podwodnych
B1 (11) 226951
(41) 2015 09 14
(51) E06B 9/322 (2006.01)
E06B 9/00 (2006.01)
E06B 9/56 (2006.01)
(21) 411470
(22) 2015 03 03
(30) 102014003134.9
2014 03 04
DE
(72) GLOECKNER ULRICH, Elmslohe (DE)
(73) Blöcker Zweigniederlassung der Hunter Douglas Holding
GmbH & Co.KG, Brema (DE)
(54) Przekładnia zabezpieczająca dla układu kurtyny
B1 (11) 227114
(41) 2016 02 29
(51) E21B 19/10 (2006.01)
E21B 19/24 (2006.01)
E21B 19/16 (2006.01)
E21B 17/10 (2006.01)
(21) 409224
(22) 2014 08 21
(72) JASIULEK TOMASZ, Orzesze (PL); ROJEK PIOTR,
Ruda Śląska (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Głowica zaciskowa z hydraulicznym systemem zacisku
szczęk
B1 (11) 226981
(41) 2015 03 16
(51) E21C 35/24 (2006.01)
G01K 13/04 (2006.01)
G01J 5/10 (2006.01)
(21) 405276
(22) 2013 09 09
(72) BUDZYŃSKI ZDZISŁAW, Gliwice (PL); STANKIEWICZ
KRZYSZTOF, Gliwice (PL); LATOS MARIUSZ, Gliwice (PL); POLNIK
BARTOSZ, Rybnik (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Sposób diagnostyki górniczego kombajnu ścianowego
B1 (11) 227003
(41) 2015 10 26
(51) E21D 1/03 (2006.01)
B65G 53/30 (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)
(21) 407905
(22) 2014 04 14
(72) HUPA BOGUSŁAW, Gliwice (PL); SZKUDLAREK ZBIGNIEW,
Gliwice (PL); DRWIĘGA ANDRZEJ, Gliwice (PL); CZERNIAK DARIUSZ,
Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Sposób transportu urobku szczególnie przy drążeniu szybu
górniczego
B1 (11) 227033
(41) 2014 03 03
(51) E21F 17/103 (2006.01)
E21F 5/00 (2006.01)
(21) 400448
(22) 2012 08 21
(72) DROGOŚ JAN, Bytom (PL); MACIASZEK MIROSŁAW,
Ruda Śląska (PL); SŁOTA ZBIGNIEW, Radlin (PL); SŁOTA KRZYSZTOF,
Radlin (PL); WÓJCIK JERZY, Tarnowskie Góry (PL)
(73) WÓJCIK JERZY FIRMA USŁUGOWO -PRODUKCYJNO-HANDLOWA TOK-FRES, Tarnowskie Góry (PL)
(54) Tama izolacyjna przeciwwybuchowa
B1 (11) 227053
(41) 2014 10 13
(51) F02N 15/06 (2006.01)
(21) 407803
(22) 2014 04 04
(30) 102013205972.8
2013 04 04
DE
(72) KRAESSIG SIEGFRID, Renchen-Erlach (DE); CAPEK OLIVER,
Stuttgart (DE)
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(73) ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart (DE)
(54) Sprzęgło jednokierunkowe, urządzenie rozruchowe ze sprzęgłem jednokierunkowym i sposób wytwarzania sprzęgła jednokierunkowego
B1 (11) 226970
(41) 2016 10 10
(51) F03B 7/00 (2006.01)
(21) 416595
(22) 2016 03 22
(72) PIĄTEK CZESŁAW, Łodygowice (PL)
(73) PIĄTEK CZESŁAW, Łodygowice (PL)
(54) Turbina pionowa
B1 (11) 227010
(41) 2016 09 12
(51) F03B 17/02 (2006.01)
F03B 15/14 (2006.01)
F04B 19/12 (2006.01)
(21) 411481
(22) 2015 03 05
(72) KUBECKI MICHAŁ, Wolica (PL); WYSOCKI JAROSŁAW, Kielce (PL)
(73) INSTYTUT OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(54) Turbina śrubowa i układ sterowania turbiną śrubową
B1 (11) 226941
(41) 2017 01 02
(51) F03D 3/04 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
(21) 412955
(22) 2015 06 30
(72) CIEPIELAK MARIUSZ, Tropie (PL); ĆWIERTNIEWICZ RYSZARD,
Tropie (PL)
(73) CIEPLAK MARIUSZ CC METAL SPÓŁKA CYWILNA,
Strzyżów (PL); ĆWIERTNIEWICZ RYSZARD CC METAL SPÓŁKA
CYWILNA, Tropie (PL)
(54) Turbina wiatrowa
B1 (11) 226935
(41) 2016 06 20
(51) F04D 29/10 (2006.01)
F16J 15/18 (2006.01)
F16J 15/54 (2006.01)
(21) 410504
(22) 2014 12 11
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO -HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Hybrydowe uszczelnienie elementów o ruchu obrotowym lub
posuwisto -zwrotnym
B1 (11) 227071
(41) 2014 12 08
(51) F16D 66/02 (2006.01)
F16D 66/00 (2006.01)
F16D 55/00 (2006.01)
(21) 404132
(22) 2013 05 29
(72) INSAUSTI UNAI SUSPERREGUI, Solec (PL)
(73) LAYSTER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Zespół hamulca wciągarki podnoszenia żurawia wieżowego
z układem kontroli zużycia oraz zwichrowania tarcz hamulcowych
B1 (11) 227058
(41) 2016 08 16
(51) F16F 15/139 (2006.01)
F16F 15/173 (2006.01)
F16F 15/18 (2006.01)
F16F 9/53 (2006.01)
F16F 7/10 (2006.01)
(21) 411237
(22) 2015 02 11
(72) HOLNICKI-SZULC JAN, Warszawa (PL); MRÓZ ARKADIUSZ,
Kraków (PL); FARAJ RAMI, Warszawa (PL)
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(73) INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL); ADAPTRONICA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki (PL)
(54) Tłumik bezwładnościowy drgań
B1 (11) 227100
(41) 2015 05 11
(51) F16H 41/02 (2006.01)
(21) 405833
(22) 2013 10 29
(72) FRYDLEWICZ ANDRZEJ, Warszawa (PL); WROTEK HUBERT,
Zaborówek (PL); KORUPCZYŃSKI RAFAŁ, Warszawa (PL);
ŻOCHOWSKI KRZYSZTOF, Otwock (PL)
(73) INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI, Warszawa (PL)
(54) Napęd elektrohydrauliczny o głębokim zakresie regulacji prędkości obrotowej i momentu napędowego
B1 (11) 227088
(41) 2017 03 13
(51) F16J 15/02 (2006.01)
F16L 23/18 (2006.01)
F16L 17/06 (2006.01)
(21) 413854
(22) 2015 09 07
(72) JASZAK PRZEMYSŁAW, Stare Bogaczowice (PL)
(73) GAMBIT GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubawka (PL)
(54) Pierścień centrujący, pływający uszczelnień wielokrawędziowych
B1 (11) 226968
(41) 2016 11 21
(51) F16K 1/02 (2006.01)
F16K 17/04 (2006.01)
F16K 15/18 (2006.01)
F16K 27/07 (2006.01)
(21) 412288
(22) 2015 05 11
(72) KILIAN JAROSŁAW, Złocieniec (PL); ZIÓŁKOWSKI PAWEŁ,
Złocieniec (PL); LIS PAWEŁ, Szczecinek (PL)
(73) FLOW TECHNICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złocieniec (PL)
(54) Niskooporowe złącze zrywne z zaworem przeciwspustowym
B1 (11) 227087
(41) 2017 02 13
(51) F16K 15/02 (2006.01)
F16K 17/04 (2006.01)
(21) 413450
(22) 2015 08 06
(72) PROSTAŃSKI DARIUSZ, Wilcza (PL); BAŁAGA DOMINIK,
Gliwice (PL); SIEGMUND MICHAŁ, Strzebiń (PL); KALITA MAREK,
Gliwice (PL); CEBULA DANUTA, Gliwice (PL); SEDLACZEK JANUSZ,
Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Uszczelnienie zaworu otwierającego lub zamykającego przepływ cieczy
B1 (11) 227040
(41) 2017 04 10
(51) F16K 15/04 (2006.01)
F16K 5/06 (2006.01)
(21) 414185
(22) 2015 09 28
(72) SZUSTER MIROSŁAW, Naramice (PL)
(73) SZUSTER MIROSŁAW SZUSTER CONSULTING, Naramice (PL)
(54) Kołnierz przyłączeniowy armatury
B1 (11) 227042
(41) 2017 04 10
(51) F16K 31/42 (2006.01)
F15B 9/09 (2006.01)
F16K 7/10 (2006.01)
(21) 414296
(22) 2015 10 06
(72) MUSIAŁEK ANDRZEJ, Rybnik (PL); MURA ADAM, Rybnik (PL)
(73) WRĘBOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik (PL)
(54) Zawór pulsacyjny
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B1 (11) 227023
(41) 2017 03 13
(51) F17C 1/10 (2006.01)
F17C 3/12 (2006.01)
B23K 26/38 (2014.01)
B23K 101/12 (2006.01)
(21) 413930
(22) 2015 09 10
(72) RODA ROBERT, Sulęczyno (PL)
(73) KAPEO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mściszewice (PL)
(54) Sposób wytwarzania zbiorników wodnych o zwiększonej odporności korozyjnej
B1 (11) 226965
(41) 2017 01 30
(51) F21S 2/00 (2016.01)
F21V 23/04 (2006.01)
H05B 37/02 (2006.01)
(21) 416707
(22) 2016 03 31
(72) ZYGARLICKI JAROSŁAW, Krzyżowice (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Układ przełączników schodowych
B1 (11) 226969
(41) 2017 01 30
(51) F21S 4/00 (2016.01)
F21V 17/16 (2006.01)
F21Y 115/10 (2016.01)
F21Y 103/00 (2016.01)
(21) 413198
(22) 2015 07 20
(72) WIŚNIEWSKI MAREK, Swarzędz (PL); KŁOSOWICZ KRZYSZTOF,
Poznań (PL)
(73) TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI I WSPÓLNIK
SPÓŁKA JAWNA, Poznań (PL)
(54) Profil montażowy oprawy oświetleniowej typu LED z przezierną
osłoną i sposób montażu przeziernej osłony do profilu typu LED
B1 (11) 227026
(41) 2013 09 02
(51) F21S 8/00 (2006.01)
F21V 17/08 (2006.01)
F21V 8/00 (2006.01)
(21) 398182
(22) 2012 02 22
(72) DZIDA WOJCIECH, Pszczyna (PL)
(73) ZAMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pszczyna (PL)
(54) Lampa LED
B1 (11) 227046
(41) 2017 01 02
(51) F21W 131/40 (2006.01)
F21V 29/00 (2015.01)
F21V 21/00 (2006.01)
F21Y 101/02 (2006.01)
(21) 412826
(22) 2015 06 23
(72) WŁODARCZYK MIŁOSZ KAMIL, Bochnia (PL)
(73) MILOO -ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stary Wiśnicz (PL)
(54) Lampa oświetleniowa
B1 (11) 226974
(41) 2015 08 31
(51) F23K 3/02 (2006.01)
(21) 407346
(22) 2014 02 27
(72) ŚWIATKOWSKI BARTOSZ, Warszawa (PL); GOLEC TOMASZ,
Warszawa (PL); SZYMCZAK JERZY, Warszawa (PL); MAZUR
SŁAWOMIR, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT ENERGETYKI, Warszawa (PL)
(54) Sterowany rozdzielacz paliwa pyłowego
B1 (11) 227039
(51) F24F 3/02 (2006.01)
F24F 7/08 (2006.01)

(41) 2016 10 10

Nr 10/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

3447

F24F 11/02 (2006.01)
H05K 7/20 (2006.01)
(21) 411782
(22) 2015 03 27
(72) DZIEKAN GRZEGORZ, Gruszczyn (PL)
(73) DZIEKAN GRZEGORZ, Gruszczyn (PL)
(54) Urządzenie chłodzące do zabudowy w standardowych kontenerach, zwłaszcza serwerowni informatycznych

PRZEMYSŁAW, Warszawa (PL); WOŹNIAK RYSZARD, Warszawa (PL);
ZAHOR MIROSŁAW, Warszawa (PL)
(73) FABRYKA BRONI ŁUCZNIK-RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL); WOJSKOWA AKADEMIA
TECHNICZNA, Warszawa (PL)
(54) Mechanizm zaczepu zamka broni automatycznej oraz komora
spustowa zwłaszcza karabinka modułowego

B1 (11) 227056
(41) 2016 05 23
(51) F24F 3/16 (2006.01)
A61L 2/08 (2006.01)
A61L 9/18 (2006.01)
(21) 410098
(22) 2014 11 12
(72) DOROS WIESŁAW, Rzeszów (PL); SZCZEPANIK WALDEMAR,
Kraków (PL)
(73) DOROS TEODORA D.A. GLASS, Rzeszów (PL)
(54) Kanał ciągu wentylacyjnego o właściwościach biobójczych
oraz sposób oczyszczania powietrza z bakterii, grzybów, wirusów
i pierwotniaków w tym kanale ciągu wentylacyjnego

B1 (11) 226994
(41) 2014 06 23
(51) F41G 1/00 (2006.01)
G01T 7/00 (2006.01)
(21) 402051
(22) 2012 12 14
(72) REMIŃ JAN F., Gorzupia (PL)
(73) REMIŃ JAN F., Gorzupia (PL)
(54) Broń laserowa

B1 (11) 227064
(41) 2016 09 26
(51) F24H 9/18 (2006.01)
F23M 5/08 (2006.01)
F23D 14/66 (2006.01)
F23D 14/14 (2006.01)
(62) 408739
(21) 417926
(22) 2014 07 02
(72) SIEMIEŃCZUK TOMASZ, Gdańsk (PL)
(73) AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
(54) Komora spalania dla opalanego gazem wymiennika ciepła
B1 (11) 227126
(41) 2016 10 10
(51) F24J 3/08 (2006.01)
(21) 411918
(22) 2015 04 08
(72) SAWICKI CEZARY, Łódź (PL)
(73) SAWICKI CEZARY ASPOL PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO -HANDLOWO -USŁUGOWE, Łódź (PL)
(54) Rozdzielacz geotermalny
B1 (11) 226949
(41) 2016 06 20
(51) F27B 5/04 (2006.01)
F27B 5/16 (2006.01)
F27D 9/00 (2006.01)
(21) 410538
(22) 2014 12 15
(72) FLISIEWICZ BOGDAN, Rusinów (PL); PISKORSKI WOJCIECH,
Rosin (PL)
(73) AMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chociule (PL)
(54) Sposób kompensowania wydłużeń cieplnych dźwigni, mechanizm oraz dźwignia sterowania elementów uszczelniających dysz
pieca próżniowego do obróbki cieplnej
B1 (11) 226991
(41) 2015 09 28
(51) F28C 1/00 (2006.01)
(21) 410647
(22) 2014 12 29
(72) ANISIMOV SERGEY, Wrocław (PL); PANDELIDIS DEMIS,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Wieża chłodnicza bezpośrednia
B1 (11) 227014
(41) 2016 10 24
(51) F41A 3/42 (2006.01)
F41A 3/00 (2006.01)
F41A 19/00 (2006.01)
(21) 412008
(22) 2015 04 16
(72) ARCZEWSKI ANDRZEJ, Mleczków (PL); PIECHOTA NORBERT,
Zakrzew Milejowice (PL); MADEJ PAWEŁ, Radom (PL); KUPIDURA

B1 (11) 227077
(41) 2016 12 05
(51) F41H 5/007 (2006.01)
F41H 5/00 (2006.01)
F41H 7/02 (2006.01)
(21) 412590
(22) 2015 06 03
(72) SOBCZYK JAN, Kielce (PL)
(73) SOBCZYK JAN, Kielce (PL)
(54) Rurowy pancerz ochronny
B1 (11) 227127
(41) 2016 10 24
(51) F41H 11/00 (2006.01)
F41H 11/08 (2006.01)
F42B 23/16 (2006.01)
F41A 23/24 (2006.01)
(21) 411945
(22) 2015 04 10
(72) ŚLIWIŃSKI JANUSZ, Wrocław (PL); PLEBANKIEWICZ IRENEUSZ,
Wrocław (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ IM.
PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław (PL)
(54) Zestaw do monitorowania ruchu i rażenia wozów bojowych
B1 (11) 226984
(41) 2013 04 02
(51) G01B 15/02 (2006.01)
G01N 23/04 (2006.01)
(21) 401360
(22) 2012 10 26
(72) SZYMCZYK PATRYCJA, Ścinawa (PL); ZIÓŁKOWSKI GRZEGORZ,
Trzebnica (PL); KURZYNOWSKI TOMASZ, Wrocław (PL); CHLEBUS
EDWARD, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób akwizycji obrazu cząstek proszku
B1 (11) 227086
(41) 2017 01 30
(51) G01C 25/00 (2006.01)
G12B 5/00 (2006.01)
(21) 413226
(22) 2015 07 22
(72) WYSOCKI WOJCIECH, Lubin (PL); KURPIŃSKI GRZEGORZ,
Lubin (PL)
(73) KGHM CUPRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM BADAWCZO -ROZWOJOWE,
Wrocław (PL)
(54) Zestaw do rektyfikacji pionowników optycznych
B1 (11) 227008
(41) 2016 06 06
(51) G01K 15/00 (2006.01)
G01K 7/02 (2006.01)
H01L 35/28 (2006.01)
G01N 25/00 (2006.01)
(21) 410804
(22) 2014 12 30
(72) DZIEDIZC ANDRZEJ, Wrocław (PL); MARKOWSKI PIOTR,
Wrocław (PL); PROCIÓW EUGENIUSZ, Wrocław (PL)
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(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Układ do pomiaru termosiły materiałów warstwowych
B1 (11) 227074
(41) 2016 12 05
(51) G01N 3/02 (2006.01)
G01N 3/04 (2006.01)
G01N 3/18 (2006.01)
(21) 412429
(22) 2015 05 21
(72) ZBROWSKI ANDRZEJ, Radom (PL); SAMBORSKI TOMASZ,
Radom (PL); KOZIOŁ STANISŁAW, Radom (PL); JÓŹWIK WOJCIECH,
Radom (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom (PL)
(54) Urządzenie do przeniesienia obciążenia cięgna dolnego w komorze kriogenicznej do badań wytrzymałościowych
B1 (11) 226995
(41) 2014 04 28
(51) G01N 19/04 (2006.01)
G01N 29/04 (2006.01)
G01N 29/11 (2006.01)
(21) 401204
(22) 2012 10 15
(72) KOWALCZYK JAKUB, Poznań (PL); JÓSKO MARIAN,
Poznań (PL); ULBRICH DARIUSZ, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób kontrolowania kinetyki tworzenia połączeń adhezyjnych typu powłoka szpachlówkowa-podłoże stalowe głowicą ultradźwiękową o wysokiej częstotliwości
B1 (11) 227034
(41) 2016 01 04
(51) G01N 25/04 (2006.01)
G01K 11/06 (2006.01)
(21) 408637
(22) 2014 06 23
(72) LISIECKI JANUSZ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa (PL)
(54) Sposób wyznaczania temperatury mięknienia elastycznych
pianek poliuretanowych jako temperatury trwałego odkształcenia
B1 (11) 227017
(41) 2016 12 19
(51) G01N 25/18 (2006.01)
G01K 17/20 (2006.01)
(21) 412627
(22) 2015 06 08
(72) ADAMCZYK WOJCIECH, Mikołów (PL); BIAŁECKI RYSZARD,
Gliwice (PL); KOZOŁUB PAWEŁ, Leśnica (PL); KRUCZEK TADEUSZ,
Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Stanowisko i sposób do pomiaru współczynnika przewodności
cieplnej próbki materiału stałego o nieregularnym kształcie oraz
materiału warstwy pokrycia ochronnego
B1 (11) 227020
(41) 2017 01 30
(51) G01N 25/18 (2006.01)
G01K 17/20 (2006.01)
(21) 413289
(22) 2015 07 27
(72) ADAMCZYK WOJCIECH, Mikołów (PL); BIAŁECKI RYSZARD,
Gliwice (PL); KRUCZEK TADEUSZ, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób wyznaczania współczynnika przewodności cieplnej
próbki materiału stałego anizotropowego o dowolnym kształcie
metodą równoczesnego wielokierunkowego pobudzenia cieplnego
B1 (11) 227076
(41) 2016 12 05
(51) G01N 27/27 (2006.01)
G01N 27/407 (2006.01)
(21) 412586
(22) 2015 06 03
(72) KAMIŃSKI MARIAN, Gdańsk (PL); GĘBICKI JACEK, Gdańsk (PL);
SZULCZYŃSKI BARTOSZ, Grudziądz (PL); RACZYŃSKI STANISŁAW,
Gdynia (PL)
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(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób prowadzenia pomiarów kategorii i intensywności woni
w powietrzu i układ do realizacji tego sposobu
B3 (11) 227052
(41) 2015 09 14
(51) G01N 27/72 (2006.01)
G01R 33/12 (2006.01)
(21) 407291
(22) 2014 03 05
(61) 226194
(72) GAWORSKA-KONIAREK DOMINIKA, Wrocław (PL); BAJOREK
JERZY, Wrocław (PL); WILCZYŃSKI WIESŁAW, Wrocław (PL)
(73) INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI, Warszawa (PL)
(54) Układ do pomiaru właściwości materiałów magnetycznie miękkich, zwłaszcza blach i taśm
B1 (11) 226933
(41) 2015 06 22
(51) G01N 29/00 (2006.01)
G01N 21/39 (2006.01)
(21) 406442
(22) 2013 12 09
(72) FIGLUS TOMASZ, Strzyżowice (PL); KOZIOŁ MATEUSZ,
Tychy (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób oceny przebiegu zniszczenia materiałów kompozytowych oraz urządzenie pomiarowe do realizacji tego sposobu
B1 (11) 227021
(41) 2017 02 27
(51) G01N 29/04 (2006.01)
G06F 19/00 (2011.01)
(21) 413613
(22) 2015 08 21
(72) DRAGAN KRZYSZTOF, Warszawa (PL); DZIENDZIKOWSKI
MICHAŁ, Siedlce (PL); KURNYTA ARTUR, Gdynia (PL); LESKI
ANDRZEJ, Piotrków Trybunalski (PL)
(73) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa (PL)
(54) Układ do detekcji i monitorowania rozwoju uszkodzeń elementów struktury, zwłaszcza statku powietrznego
B1 (11) 227043
(41) 2017 01 16
(51) G01N 29/04 (2006.01)
G01N 29/24 (2006.01)
G01N 33/38 (2006.01)
(21) 417777
(22) 2016 06 30
(72) DĘBOWSKI TOMASZ, Warszawa (PL); LEWANDOWSKI
MARCIN, Warszawa (PL); MACKIEWICZ SŁAWOMIR, Warszawa (PL);
RANACHOWSKI ZBIGNIEW, Warszawa (PL); HOŁA JERZY,
Wrocław (PL); SCHABOWICZ KRZYSZTOF, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL); INSTYTUT
PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Warszawa (PL)
(54) Sposób wykrywania delaminacji w płytach włókno-cementowych i urządzenie do wykrywania delaminacji w płytach
włókno -cementowych
B1 (11) 227068
(41) 2015 01 19
(51) G01R 21/06 (2006.01)
G05F 1/67 (2006.01)
(21) 404600
(22) 2013 07 08
(72) NIECHAJ MAREK, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób określania maksymalnej mocy przyrządu fotowoltaicznego
B1 (11) 227061
(51) G01R 27/16 (2006.01)
H02H 3/00 (2006.01)
H02H 3/14 (2006.01)
(21) 411778

(41) 2016 10 10

(22) 2015 03 27

Nr 10/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(72) ROSKOSZ RYSZARD, Gdańsk (PL); MUSIAŁ EDWARD,
Gdańsk (PL); CZAPP STANISŁAW, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób i układ do pomiaru impedancji pętli zwarciowej w instalacjach niskiego napięcia bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych
B1 (11) 227116
(41) 2016 07 18
(51) G01S 5/00 (2006.01)
G01S 5/04 (2006.01)
H04W 64/00 (2009.01)
G01S 13/74 (2006.01)
(21) 410948
(22) 2015 01 15
(72) CHMIELNIAK ANDRZEJ, Ożarów Mazowiecki (PL); ZIELIŃSKA
TERESA, Warszawa (PL); CHMIELNIAK JANUSZ, Czechowice-Dziedzice (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do wymuszania nadawania przez terminale abonenckie GSM w celu umożliwienia ich zlokalizowania
B1 (11) 226932
(41) 2015 03 16
(51) G01T 1/00 (2006.01)
G01T 1/178 (2006.01)
G01T 1/24 (2006.01)
H01L 31/00 (2006.01)
H01L 31/0224 (2006.01)
(21) 405334
(22) 2013 09 13
(72) YAKUSHEV ALEXANDER, Darmstadt (DE); WĘGRZECKI MACIEJ,
Warszawa (PL); WĘGRZECKA IWONA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa (PL)
(54) Detektor przepływowy
B1 (11) 226992
(41) 2016 12 05
(51) G05B 11/42 (2006.01)
G05B 13/02 (2006.01)
H02P 29/00 (2016.01)
(21) 412582
(22) 2015 06 02
(72) PECZYŃSKI ZBIGNIEW, Warszawa (PL); TEOFILAK ROBERT,
Warszawa (PL)
(73) PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Układ adaptacji parametrów regulatora prędkości silnika elektrycznego
B1 (11) 226963
(41) 2016 03 14
(51) G06F 3/038 (2013.01)
(21) 409428
(22) 2014 09 09
(72) EKIEL EMILA, Łódź (PL)
(73) SOFTWARE 4E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Układ sterowania urządzeniem elektronicznym
B1 (11) 227128
(41) 2016 10 24
(51) G09B 5/02 (2006.01)
G06F 3/033 (2013.01)
G06K 9/00 (2006.01)
G06T 7/20 (2006.01)
G03B 21/00 (2006.01)
(21) 412040
(22) 2015 04 17
(72) MAZURKIEWICZ MACIEJ, Warszawa (PL); TRESZCZOTKO
PIOTR, Kielce (PL); MULIŃSKI WOJCIECH, Józefów (PL)
(73) FUNTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(54) Interaktywne urządzenie projekcyjne
B1 (11) 227122
(51) G09B 23/12 (2006.01)
A63H 23/10 (2006.01)

(41) 2016 08 29

3449

(21) 411425
(22) 2015 02 27
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Przyrząd do badania warunków pływania ciał i siły hydrodynamicznej
B1 (11) 227018
(41) 2017 01 02
(51) H01B 1/02 (2006.01)
H01B 9/00 (2006.01)
(21) 412760
(22) 2015 06 19
(72) KNYCH TADEUSZ, Kraków (PL); MAMALA ANDRZEJ,
Kraków (PL); SMYRAK BEATA, Bulowice (PL); KAWECKI ARTUR,
Kraków (PL); KWAŚNIEWSKI PAWEŁ, Kraków (PL); JABŁOŃSKI
MICHAŁ, Tarnobrzeg (PL); KIESIEWICZ GRZEGORZ, Kraków (PL);
ŚCIĘŻOR WOJCIECH, Kraków (PL); KORZEŃ KINGA, Kraków (PL);
NOWAK ANDRZEJ, Kraków (PL); SIEJA-SMAGA ELIZA, Dobra (PL);
GNIEŁCZYK MAREK, Chełmek (PL); KOWAL RADOSŁAW, Pilica (PL);
GRZEBINOGA JUSTYNA, Przytkowice (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO -HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Druty ze stopu aluminium oraz sposób wytwarzania drutów
ze stopu aluminium
B1 (11) 226979
(41) 2017 01 16
(51) H01B 7/00 (2006.01)
H01B 9/00 (2006.01)
H01B 11/00 (2006.01)
(21) 413084
(22) 2015 07 10
(72) KLEPKA TOMASZ, Lublin (PL); NOWICKI MACIEJ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Kabel telekomunikacyjno -transportowo -energetyczny
B1 (11) 226964
(41) 2017 02 13
(51) H01H 33/666 (2006.01)
(21) 413522
(22) 2015 08 12
(72) SIBILSKI HENRYK, Warszawa (PL); DZIERŻYŃSKI ANDRZEJ,
Warszawa (PL); KOZAK SŁAWOMIR, Lublin (PL); KRASUSKI
KRZYSZTOF, Warszawa (PL); BEROWSKI PRZEMYSŁAW,
Warszawa (PL); HEJDUK ARTUR, Warszawa (PL); AUGUSTYNIAK
MAREK, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI, Warszawa (PL)
(54) Obsada sprężyny stykowej do próżniowego wyłącznika elektrycznego
B1 (11) 226960
(41) 2013 08 19
(51) H01Q 21/24 (2006.01)
H01Q 9/04 (2006.01)
(21) 398059
(22) 2012 02 09
(72) BURY MAREK, Warszawa (PL); ZAWIŚLAK RAFAŁ,
Warszawa (PL); KOZŁOWSKI SEBASTIAN, Warszawa (PL); BAJURKO
PAWEŁ, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Antena o przełączanej polaryzacji
B1 (11) 226940
(41) 2015 05 11
(51) H02G 3/04 (2006.01)
(21) 405930
(22) 2013 11 05
(72) SIELSKI KAZIMIERZ, Karczew (PL)
(73) SIELSKI KAZIMIERZ, Karczew (PL)
(54) Trasa kablowa wielokierunkowa
B1 (11) 226990
(41) 2015 12 21
(51) H02G 7/08 (2006.01)
G01L 5/10 (2006.01)
(21) 408511
(22) 2014 06 12
(72) TYTKO ANDRZEJ, Kraków (PL); WÓJCIK MARIAN, Kraków (PL);
ROKITA TOMASZ, Kraków (PL); OLSZYNA GRZEGORZ, Mytarz (PL)
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(73) AKADEMIA GÓRNICZO -HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób i urządzenie do kontroli położenia liny w zawieszeniach
linowych
B1 (11) 227129
(41) 2016 03 29
(51) H02H 3/00 (2006.01)
H02S 10/00 (2014.01)
H02J 1/00 (2006.01)
(21) 413424
(22) 2015 08 05
(72) MALINOWSKI ANDRZEJ, Częstochowa (PL)
(73) MALINOWSKI ANDRZEJ, Częstochowa (PL)
(54) Układ do zabezpieczenia paneli fotowoltaicznych siłowni fotowoltaicznej od przepięć z wyładowań atmosferycznych
B1 (11) 226950
(41) 2016 08 29
(51) H02J 3/00 (2006.01)
(21) 411352
(22) 2015 02 23
(72) ŁUKASIK ZBIGNIEW, Radom (PL); KOZYRA JACEK,
Radom (PL); KUŚMIŃSKA-FIJAŁKOWSKA ALDONA, Kotarwice (PL);
KRZYSZKOWSKI ANDRZEJ, Radom (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO -HUMANISTYCZNY IM.
KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Radom (PL)
(54) Układ jednomaszynowy do wyznaczania równowagi dynamicznej układu przesyłowego
B1 (11) 227031
(41) 2015 11 09
(51) H02K 7/18 (2006.01)
F03D 3/00 (2006.01)
(21) 408086
(22) 2014 04 30
(72) CZAJKOWSKI TADEUSZ ZYGMUNT, Warszawa (PL);
RUSZCZAK MAREK, Izabelin (PL); CZAJKOWSKI MICHAŁ LUDWIK,
Warszawa (PL)
(73) CARBON VALLEY LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Kanałowy generator energii elektrycznej
B1 (11) 227070
(41) 2016 11 21
(51) H02K 21/14 (2006.01)
(21) 412299
(22) 2015 05 11
(72) FILIPEK PRZEMYSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Szeregowy równoważnik magnetyczny
B1 (11) 227123
(41) 2016 10 10
(51) H02M 7/06 (2006.01)
H02M 7/72 (2006.01)
H02P 9/00 (2006.01)
(21) 411793
(22) 2015 03 27
(72) IWAŃSKI GRZEGORZ, Pruszków (PL); MACIEJEWSKI PAWEŁ,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Układ przekształtnikowo-elektromaszynowy do wytwarzania
energii

Nr 10/2017

H04L 9/06 (2006.01)
G09C 1/00 (2006.01)
(21) 398706
(22) 2012 04 02
(72) SKORUPSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); PAWŁOWSKI MAREK,
Warszawa (PL); GRACKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL); KERNTOPF
PAWEŁ, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Szyfrator informacji cyfrowej
B1 (11) 227094
(41) 2011 11 07
(51) H04N 7/08 (2006.01)
G01R 31/28 (2006.01)
G06F 17/14 (2006.01)
(21) 391095
(22) 2010 04 29
(72) SALA WOJCIECH, Bielsko -Biała (PL); SZÓSTKA JAROSŁAW,
Poznań (PL)
(73) KABELKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko -Biała (PL)
(54) Sposób znakowania sygnałów używanych do wykrywania
i pomiaru wycieków w sieciach telewizji kablowej oraz urządzenie do wykrywania i/lub pomiaru wycieków znakowanych tym
sposobem
B1 (11) 227080
(41) 2017 01 16
(51) H05B 6/02 (2006.01)
H05B 6/06 (2006.01)
(21) 413100
(22) 2015 07 13
(72) KIEROŃSKI ROMAN, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO -HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Układ zwiększania częstotliwości prądu odbiornika zasilanego ze źródła napięcia zmiennego, zwłaszcza odbiornika
grzejnego
B1 (11) 227081
(41) 2017 01 16
(51) H05B 6/02 (2006.01)
H05B 6/06 (2006.01)
(21) 413101
(22) 2015 07 13
(72) KIEROŃSKI ROMAN, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO -HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Układ zwiększania częstotliwości napięcia odbiornika zasilanego ze źródła prądu zmiennego, zwłaszcza odbiornika
grzejnego
B1 (11) 227082
(41) 2017 01 16
(51) H05B 6/02 (2006.01)
H05B 6/06 (2006.01)
(21) 413102
(22) 2015 07 13
(72) KIEROŃSKI ROMAN, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO -HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Układ zwiększania częstotliwości napięcia odbiornika zasilanego ze źródła prądu, zwłaszcza odbiornika grzejnego

B1 (11) 227098
(41) 2013 06 10
(51) H03K 3/57 (2006.01)
H04B 1/04 (2006.01)
(21) 399939
(22) 2012 07 13
(72) BEZIUK GRZEGORZ, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Układ do generowania bipolarnych impulsów subnanosekundowych i nanosekundowych o wyjściu symetrycznym

B1 (11) 227083
(41) 2017 01 16
(51) H05B 6/02 (2006.01)
H05B 6/06 (2006.01)
(21) 413103
(22) 2015 07 13
(72) KIEROŃSKI ROMAN, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO -HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Układ zwiększania częstotliwości prądu odbiornika zasilanego
ze źródła napięcia, zwłaszcza odbiornika grzejnego

B1 (11) 227028
(51) H04K 1/06 (2006.01)

B1 (11) 227102
(51) H05B 37/02 (2006.01)

(41) 2013 10 14

(41) 2015 09 14

Nr 10/2017
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H05B 41/14 (2006.01)
H05B 41/28 (2006.01)
(21) 407411
(22) 2014 03 05
(72) FRYDLEWICZ ANDRZEJ, Warszawa (PL); WROTEK HUBERT,
Zaborówek (PL); KORUPCZYŃSKI RAFAŁ, Warszawa (PL);
ŻOCHOWSKI KRZYSZTOF, Otwock (PL)
(73) INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI, Warszawa (PL)
(54) Układ energooszczędnego zasilania lamp wyładowczych
B1 (11) 227101
(41) 2015 09 14
(51) H05B 41/16 (2006.01)
H05B 41/231 (2006.01)
H05B 41/36 (2006.01)
(21) 407388
(22) 2014 03 03
(72) TOMCZUK KRZYSZTOF, Warszawa (PL); MAZUREK PIOTR,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI, Warszawa (PL)
(54) Układ sterowania lamp wyładowczych
B1 (11) 226942
(41) 2017 01 30
(51) H05K 7/00 (2006.01)
F24F 7/00 (2006.01)
F28D 15/00 (2006.01)
H05K 5/06 (2006.01)
(21) 417277
(22) 2016 05 20
(72) KOSTUR KRZYSZTOF, Kruszwica (PL)
(73) ZAKŁAD PRODUKCJI AUTOMATYKI SIECIOWEJ SPÓŁKA
AKCYJNA, Przygórze (PL)
(54) Układ zapewnienia stałych parametrów temperatury szaf dostępowych

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

1

2

A01C 1/08 (2006.01)
A01C 21/00 (2006.01)
A01K 27/00 (2006.01)
A01K 15/04 (2006.01)
A01M 17/00 (2006.01)
A01N 63/04 (2006.01)
A01N 1/02 (2006.01)
A01N 57/34 (2006.01)
A01N 63/02 (2006.01)
A01N 65/34 (2009.01)
A01P 7/04 (2006.01)
A21B 5/00 (2006.01)
A21D 13/08 (2006.01)
A21D 13/45 (2017.01)
A22C 25/22 (2006.01)
A23B 7/152 (2006.01)
A23C 15/00 (2006.01)
A23L 27/00 (2016.01)
A23L 27/10 (2016.01)
A23L 27/12 (2016.01)
A23L 3/3436 (2006.01)
A45B 25/16 (2006.01)

226967
226971*
226989
226989*
226962*
226967*
227045
227099
227005
227005*
227005*
227095*
227095
227104
226966
227113
227019
227104*
226943
226943*
227096*
227084

A45B 25/14 (2006.01)
A47C 7/02 (2006.01)
A47C 7/18 (2006.01)
A47C 1/00 (2006.01)
A47C 1/16 (2006.01)
A47C 15/00 (2006.01)
A47G 25/00 (2006.01)
A47G 29/12 (2006.01)
A47G 29/122 (2006.01)
A47G 29/30 (2006.01)
A61B 5/053 (2006.01)
A61B 5/0402 (2006.01)
A61B 5/0452 (2006.01)
A61B 10/02 (2006.01)
A61B 18/22 (2006.01)
A61B 17/94 (2006.01)
A61G 5/06 (2006.01)
A61H 3/04 (2006.01)
A61K 8/06 (2006.01)
A61K 8/89 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/06 (2006.01)

227084*
227050
227050*
227050*
227050*
227050*
226982
226944
226944*
226944*
227044
227078
227078*
226952
227059
227059*
227085
227085*
227117
227117*
227117*
226993

*) Patent oznaczony więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym. Ogłoszenie
dotyczące tego patentu można znaleźć pod symbolem klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.
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A61K 8/64 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/18 (2006.01)
A61K 8/19 (2006.01)
A61K 8/73 (2006.01)
A61K 31/47 (2006.01)
A61K 31/4174 (2006.01)
A61K 47/34 (2017.01)
A61K 47/56 (2017.01)
A61K 36/53 (2006.01)
A61K 38/17 (2006.01)
A61K 38/21 (2006.01)
A61K 39/395 (2006.01)
A61K 48/00 (2006.01)
A61K 47/48 (2006.01)
A61K 47/54 (2017.01)
A61K 31/445 (2006.01)
A61K 31/505 (2006.01)
A61K 31/7052 (2006.01)
A61L 2/12 (2006.01)
A61L 2/08 (2006.01)
A61L 9/18 (2006.01)
A61M 1/10 (2006.01)
A61P 13/04 (2006.01)
A61P 37/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 7/02 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
A61P 9/10 (2006.01)
A61P 9/12 (2006.01)
A61P 3/04 (2006.01)
A61P 11/00 (2006.01)
A61P 31/18 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61Q 19/08 (2006.01)
A61Q 5/12 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
A62D 3/30 (2007.01)
A62D 3/02 (2007.01)
A62D 101/43 (2007.01)
A63B 23/12 (2006.01)
A63B 23/16 (2006.01)
A63B 23/14 (2006.01)
A63C 9/088 (2012.01)
A63G 7/00 (2006.01)
A63H 27/08 (2006.01)
A63H 23/10 (2006.01)
B01D 45/04 (2006.01)
B01D 45/06 (2006.01)
B01D 45/16 (2006.01)
B01J 20/10 (2006.01)
B01J 2/28 (2006.01)
B01J 20/02 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
B01J 20/10 (2006.01)
B01J 20/30 (2006.01)
B01J 2/28 (2006.01)
B03B 4/04 (2006.01)
B04C 5/04 (2006.01)
B07B 4/08 (2006.01)

226993*
226993*
227119
227119*
227119*
226971
227051
227051*
227051*
227025
227130
227130*
227130*
227130*
227130*
227027
226999*
226954*
227118*
226962
227056*
227056*
227022
227025*
227130*
227027*
226999*
226999*
226999*
226999*
226999*
226999*
226954*
227111*
227111*
227111*
227112*
227112*
227112*
226993*
226993*
227119*
226975
227108*
227108*
227011
227011*
227011*
227120
226980*
226998*
227122*
227097
227097*
227097*
226975*
226939
227096*
226986*
226976*
226976*
226938*
226958*
227097*
226958
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B07C 5/06 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09C 1/10 (2006.01)
B21C 47/02 (2006.01)
B21D 5/02 (2006.01)
B21D 11/20 (2006.01)
B21D 22/16 (2006.01)
B21D 22/22 (2006.01)
B21D 51/26 (2006.01)
B21J 1/06 (2006.01)
B21J 5/02 (2006.01)
B22D 39/04 (2006.01)
B22D 9/00 (2006.01)
B22F 9/24 (2006.01)
B22F 9/24 (2006.01)
B23B 37/00 (2006.01)
B23B 27/00 (2006.01)
B23K 26/06 (2014.01)
B23K 9/02 (2006.01)
B23K 35/36 (2006.01)
B23K 9/167 (2006.01)
B23K 9/235 (2006.01)
B23K 11/20 (2006.01)
B23K 20/16 (2006.01)
B23K 26/08 (2014.01)
B23K 26/00 (2014.01)
B23K 26/38 (2014.01)
B23K 101/12 (2006.01)
B23Q 7/12 (2006.01)
B24B 5/22 (2006.01)
B29C 64/209 (2017.01)
B29C 67/02 (2017.01)
B29C 47/12 (2006.01)
B29C 67/00 (2006.01)
B29C 47/00 (2006.01)
B29C 67/20 (2006.01)
B29D 7/01 (2006.01)
B30B 1/40 (2006.01)
B30B 11/00 (2006.01)
B30B 9/28 (2006.01)
B30B 11/02 (2006.01)
B31B 50/62 (2017.01)
B31B 50/25 (2017.01)
B31F 1/20 (2006.01)
B32B 29/08 (2006.01)
B41F 31/08 (2006.01)
B41J 25/34 (2006.01)
B41J 25/34 (2006.01)
B41M 5/24 (2006.01)
B44C 1/24 (2006.01)
B60B 19/14 (2006.01)
B60B 19/14 (2006.01)
B60K 7/00 (2006.01)
B60K 7/00 (2006.01)
B60P 3/10 (2006.01)
B60S 1/40 (2006.01)
B60S 1/40 (2006.01)
B61B 13/12 (2006.01)
B61D 13/00 (2006.01)
B61F 5/04 (2006.01)
B61L 5/06 (2006.01)
B62B 9/08 (2006.01)

2

227024*
226975*
227065
226983*
227000*
227108
226978
227062
227062*
227037
227037*
226947
226936*
226936*
226936
226936*
227096
227007
227041
227103*
227037*
226937
226937*
227006
227006*
227090
227090*
227075
227075*
227023*
227023*
227024
226947*
227049
227049*
227049*
227060
226945*
227069*
226945*
227062*
227079
227079*
227079*
227072
227072*
227032*
227032
227073
227047
227048
227095*
227095*
226996*
226997*
226996*
226997*
226946
227001
227002
226980
227125*
227125
226955
227057

3452
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B62B 9/12 (2006.01)
227057*
B62D 25/20 (2006.01) 227035
B62D 33/02 (2006.01) 227035*
B62D 57/00 (2006.01) 226996
B62D 57/00 (2006.01) 226997
B62D 67/00 (2006.01) 226983
B62M 23/02 (2010.01) 227038
B62M 6/60 (2010.01)
227038*
B63B 35/73 (2006.01) 226946*
B63B 35/34 (2006.01) 227110*
B63B 19/00 (2006.01) 227109*
B64C 31/06 (2006.01) 226998
B65B 11/04 (2006.01) 227107
B65D 19/38 (2006.01) 227072*
B65D 19/34 (2006.01) 227032*
B65D 19/38 (2006.01) 227004
B65D 81/24 (2006.01) 226945*
B65D 81/28 (2006.01) 226945*
B65F 1/04 (2006.01)
226961
B65F 1/14 (2006.01)
226961*
B65F 1/16 (2006.01)
226961*
B65G 53/30 (2006.01) 227003*
B65H 19/29 (2006.01) 226972
B66B 17/36 (2006.01) 227016*
B66F 9/24 (2006.01)
227089
B66F 9/075 (2006.01) 227089*
B82B 3/00 (2006.01)
227007*
B82B 1/00 (2006.01)
226986
B82B 3/00 (2006.01)
226986*
B82Y 40/00 (2011.01) 227007*
B82Y 30/00 (2011.01) 227067*
C01B 32/956 (2017.01) 227000
C01B 32/16 (2017.01)
227067*
C01B 32/168 (2017.01) 227067*
C01G 23/053 (2006.01) 226986*
C02F 11/00 (2006.01) 226975*
C02F 1/58 (2006.01)
226976
C04B 14/18 (2006.01) 226939*
C04B 14/18 (2006.01) 226938
C04B 35/5831 (2006.01) 227103
C07C 255/47 (2006.01) 227030
C07C 253/30 (2006.01) 227030*
C07C 271/44 (2006.01) 226934
C07C 265/14 (2006.01) 226934*
C07C 279/14 (2006.01) 227111*
C07C 279/14 (2006.01) 227112*
C07D 213/82 (2006.01) 226999
C07D 239/47 (2006.01) 226954
C07D 239/48 (2006.01) 226954*
C07D 291/06 (2006.01) 227121
C07D 275/06 (2006.01) 227121*
C07D 401/04 (2006.01) 227112*
C07F 9/54 (2006.01)
227099*
C07F 1/08 (2006.01)
227111
C07F 1/08 (2006.01)
227112
C07H 19/10 (2006.01) 227118
C07H 19/20 (2006.01) 227118*
C07K 1/16 (2006.01)
226988
C07K 1/36 (2006.01)
226956
C07K 5/097 (2006.01) 226956*
C07K 7/08 (2006.01)
226956*
C08F 2/50 (2006.01)
227030*
C08F 120/14 (2006.01) 226985
C08F 2/06 (2006.01)
226985*
C08F 2/44 (2006.01)
226985*

1

2

C08F 234/04 (2006.01)
C08F 234/04 (2006.01)
C08G 18/08 (2006.01)
C08G 18/48 (2006.01)
C08G 63/06 (2006.01)
C08G 63/664 (2006.01)
C08G 63/91 (2006.01)
C08G 69/42 (2006.01)
C08G 73/06 (2006.01)
C08G 79/08 (2006.01)
C08G 18/42 (2006.01)
C08G 18/24 (2006.01)
C08J 9/00 (2006.01)
C08J 3/05 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
C08J 9/32 (2006.01)
C08K 3/08 (2006.01)
C08K 3/22 (2006.01)
C08K 3/08 (2006.01)
C08K 9/10 (2006.01)
C08K 13/06 (2006.01)
C08K 3/08 (2006.01)
C08K 7/16 (2006.01)
C08K 3/36 (2006.01)
C08K 7/00 (2006.01)
C08L 29/04 (2006.01)
C08L 5/08 (2006.01)
C08L 67/03 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
C09C 3/10 (2006.01)
C09J 7/02 (2006.01)
C10J 3/20 (2006.01)
C10L 5/12 (2006.01)
C10L 5/48 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
C12N 15/115 (2010.01)
C12N 15/11 (2006.01)
C12N 15/11 (2006.01)
C12N 15/11 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/04 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/04 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/04 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12R 1/885 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C22B 7/00 (2006.01)
C23C 14/35 (2006.01)
C23C 14/02 (2006.01)
C23C 14/16 (2006.01)
C23C 14/56 (2006.01)
C30B 31/00 (2006.01)
E01B 7/00 (2006.01)
E02B 3/06 (2006.01)
E02D 17/08 (2006.01)
E03C 1/04 (2006.01)
E04B 1/32 (2006.01)
E04B 1/342 (2006.01)
E04B 2/96 (2006.01)

227055*
227054*
227036
227036*
227029
227029*
227029*
227055
227054
227054*
227009*
227009*
227036*
227115
227115*
226945
227069*
227096*
226985*
226945*
226945*
226945*
227069*
227069*
227009*
227009*
227115*
227115*
226945*
227069
227009
226938*
226948
227106
226953
226953*
226967*
226977
227091*
227092*
227093*
226977*
227091
227091*
227092
227092*
227093
227093*
226967*
227091*
227092*
227093*
227000*
226931
226931*
226931*
226931*
227067
226955*
227110
227124
227063
227105
227105*
226987

1

E04B 1/19 (2006.01)
E04B 5/12 (2006.01)
E04C 3/00 (2006.01)
E04C 3/12 (2006.01)
E04H 1/00 (2006.01)
E05B 17/00 (2006.01)
E05B 47/00 (2006.01)
E05B 65/08 (2006.01)
E05B 47/06 (2006.01)
E05B 47/06 (2006.01)
E05B 65/00 (2006.01)
E05D 7/04 (2006.01)
E05D 3/04 (2006.01)
E05F 15/20 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
E06B 5/00 (2006.01)
E06B 9/322 (2006.01)
E06B 9/00 (2006.01)
E06B 9/56 (2006.01)
E21B 19/10 (2006.01)
E21B 19/24 (2006.01)
E21B 19/16 (2006.01)
E21B 17/10 (2006.01)
E21C 35/24 (2006.01)
E21D 1/03 (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)
E21F 17/103 (2006.01)
E21F 5/00 (2006.01)
F02N 15/06 (2006.01)
F03B 7/00 (2006.01)
F03B 17/02 (2006.01)
F03B 15/14 (2006.01)
F03D 3/04 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
F03D 3/00 (2006.01)
F04B 19/12 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
F15B 9/09 (2006.01)
F16D 66/02 (2006.01)
F16D 66/00 (2006.01)
F16D 55/00 (2006.01)
F16F 15/139 (2006.01)
F16F 15/173 (2006.01)
F16F 15/18 (2006.01)
F16F 9/53 (2006.01)
F16F 7/10 (2006.01)
F16H 41/02 (2006.01)
F16J 15/18 (2006.01)
F16J 15/54 (2006.01)
F16J 15/02 (2006.01)
F16K 1/02 (2006.01)
F16K 17/04 (2006.01)
F16K 15/18 (2006.01)
F16K 27/07 (2006.01)
F16K 15/02 (2006.01)
F16K 17/04 (2006.01)
F16K 15/04 (2006.01)
F16K 5/06 (2006.01)
F16K 31/42 (2006.01)
F16K 7/10 (2006.01)
F16L 33/20 (2006.01)
F16L 21/00 (2006.01)
F16L 23/18 (2006.01)
F16L 17/06 (2006.01)

Nr 10/2017
2

226959*
227066*
226959
227066
227105*
227015
227016
227016*
226973
227012
227012*
227013
227013*
226957
227109
227109*
226951
226951*
226951*
227114
227114*
227114*
227114*
226981
227003
227003*
227033
227033*
227053
226970
227010
227010*
226941
226941*
226941*
227031*
227010*
226935
227042*
227071
227071*
227071*
227058
227058*
227058*
227058*
227058*
227100
226935*
226935*
227088
226968
226968*
226968*
226968*
227087
227087*
227040
227040*
227042
227042*
227063*
227063*
227088*
227088*

1

F17C 1/10 (2006.01)
F17C 3/12 (2006.01)
F21S 2/00 (2016.01)
F21S 4/00 (2016.01)
F21S 8/00 (2006.01)
F21V 23/04 (2006.01)
F21V 17/16 (2006.01)
F21V 17/08 (2006.01)
F21V 8/00 (2006.01)
F21V 29/00 (2015.01)
F21V 21/00 (2006.01)
F21W 131/40 (2006.01)
F21Y 115/10 (2016.01)
F21Y 103/00 (2016.01)
F21Y 101/02 (2006.01)
F23D 14/66 (2006.01)
F23D 14/14 (2006.01)
F23K 3/02 (2006.01)
F23M 5/08 (2006.01)
F24F 3/02 (2006.01)
F24F 7/08 (2006.01)
F24F 11/02 (2006.01)
F24F 3/16 (2006.01)
F24F 7/00 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
F24J 3/08 (2006.01)
F27B 5/04 (2006.01)
F27B 5/16 (2006.01)
F27D 9/00 (2006.01)
F28C 1/00 (2006.01)
F28D 15/00 (2006.01)
F41A 3/42 (2006.01)
F41A 3/00 (2006.01)
F41A 19/00 (2006.01)
F41A 23/24 (2006.01)
F41G 1/00 (2006.01)
F41H 5/007 (2006.01)
F41H 5/00 (2006.01)
F41H 7/02 (2006.01)
F41H 11/00 (2006.01)
F41H 11/08 (2006.01)
F42B 23/16 (2006.01)
G01B 5/12 (2006.01)
G01B 15/02 (2006.01)
G01C 25/00 (2006.01)
G01J 5/10 (2006.01)
G01K 13/04 (2006.01)
G01K 15/00 (2006.01)
G01K 7/02 (2006.01)
G01K 11/06 (2006.01)
G01K 17/20 (2006.01)
G01K 17/20 (2006.01)
G01L 5/10 (2006.01)
G01M 13/00 (2006.01)
G01N 33/04 (2006.01)
G01N 30/90 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
G01N 23/04 (2006.01)
G01N 25/00 (2006.01)
G01N 3/02 (2006.01)
G01N 3/04 (2006.01)
G01N 3/18 (2006.01)
G01N 19/04 (2006.01)

2

227023
227023*
226965
226969
227026
226965*
226969*
227026*
227026*
227046*
227046*
227046
226969*
226969*
227046*
227064*
227064*
226974
227064*
227039
227039*
227039*
227056
226942*
227064
227126
226949
226949*
226949*
226991
226942*
227014
227014*
227014*
227127*
226994
227077
227077*
227077*
227127
227127*
227127*
227024*
226984
227086
226981*
226981*
227008
227008*
227034*
227017*
227020*
226990*
227015*
227019*
226988*
227055*
227054*
227015*
226984*
227008*
227074
227074*
227074*
226995
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G01N 29/04 (2006.01)
G01N 29/11 (2006.01)
G01N 25/04 (2006.01)
G01N 25/18 (2006.01)
G01N 25/18 (2006.01)
G01N 27/27 (2006.01)
G01N 27/407 (2006.01)
G01N 27/72 (2006.01)
G01N 29/00 (2006.01)
G01N 21/39 (2006.01)
G01N 29/04 (2006.01)
G01N 29/04 (2006.01)
G01N 29/24 (2006.01)
G01N 33/38 (2006.01)
G01R 33/12 (2006.01)
G01R 21/06 (2006.01)
G01R 27/16 (2006.01)
G01R 31/28 (2006.01)
G01S 5/00 (2006.01)
G01S 5/04 (2006.01)
G01S 13/74 (2006.01)
G01T 7/00 (2006.01)
G01T 1/00 (2006.01)
G01T 1/178 (2006.01)
G01T 1/24 (2006.01)
G02B 6/46 (2006.01)
G03B 21/00 (2006.01)
G03F 7/029 (2006.01)
G05B 11/42 (2006.01)
G05B 13/02 (2006.01)
G05F 1/67 (2006.01)
G06F 19/00 (2011.01)
G06F 3/038 (2013.01)
G06F 3/033 (2013.01)
G06F 17/14 (2006.01)
G06K 9/00 (2006.01)
G06T 7/20 (2006.01)
G09B 5/02 (2006.01)
G09B 23/12 (2006.01)
G09C 1/00 (2006.01)
G12B 5/00 (2006.01)
H01B 1/02 (2006.01)
H01B 9/00 (2006.01)
H01B 7/00 (2006.01)
H01B 9/00 (2006.01)
H01B 11/00 (2006.01)

226995*
226995*
227034
227017
227020
227076
227076*
227052
226933
226933*
227021
227043
227043*
227043*
227052*
227068
227061
227094*
227116
227116*
227116*
226994*
226932
226932*
226932*
227059*
227128*
227030*
226992
226992*
227068*
227021*
226963
227128*
227094*
227128*
227128*
227128
227122
227028*
227086*
227018
227018*
226979
226979*
226979*

H01H 33/666 (2006.01)
H01J 37/34 (2006.01)
H01J 37/36 (2006.01)
H01L 35/28 (2006.01)
H01L 31/00 (2006.01)
H01L 31/0224 (2006.01)
H01Q 21/24 (2006.01)
H01Q 9/04 (2006.01)
H02G 3/04 (2006.01)
H02G 7/08 (2006.01)
H02H 3/00 (2006.01)
H02H 3/14 (2006.01)
H02H 3/00 (2006.01)
H02J 1/00 (2006.01)
H02J 3/00 (2006.01)
H02K 7/18 (2006.01)
H02K 21/14 (2006.01)
H02M 7/06 (2006.01)
H02M 7/72 (2006.01)
H02P 29/00 (2016.01)
H02P 9/00 (2006.01)
H02S 10/00 (2014.01)
H03K 3/57 (2006.01)
H04B 1/04 (2006.01)
H04K 1/06 (2006.01)
H04L 9/06 (2006.01)
H04N 7/08 (2006.01)
H04W 64/00 (2009.01)
H05B 37/02 (2006.01)
H05B 6/02 (2006.01)
H05B 6/06 (2006.01)
H05B 6/02 (2006.01)
H05B 6/06 (2006.01)
H05B 6/02 (2006.01)
H05B 6/06 (2006.01)
H05B 6/02 (2006.01)
H05B 6/06 (2006.01)
H05B 37/02 (2006.01)
H05B 41/14 (2006.01)
H05B 41/28 (2006.01)
H05B 41/16 (2006.01)
H05B 41/231 (2006.01)
H05B 41/36 (2006.01)
H05K 7/20 (2006.01)
H05K 7/00 (2006.01)
H05K 5/06 (2006.01)

226964
226931*
226931*
227008*
226932*
226932*
226960
226960*
226940
226990
227061*
227061*
227129
227129*
226950
227031
227070
227123
227123*
226992*
227123*
227129*
227098
227098*
227028
227028*
227094
227116*
226965*
227080
227080*
227081
227081*
227082
227082*
227083
227083*
227102
227102*
227102*
227101
227101*
227101*
227039*
226942
226942*

226949
226950
226951
226952
226953
226954
226955
226956
226957
226958
226959
226960
226961
226962
226963
226964
226965
226966
226967
226968
226969
226970
226971
226972
226973
226974
226975
226976
226977
226978
226979
226980
226981
226982
226983
226984
226985
226986
226987
226988
226989
226990
226991
226992
226993
226994
226995
226996
226997
226998
226999
227000
227001
227002
227003
227004
227005
227006
227007
227008
227009
227010
227011
227012
227013

F27B 5/04 (2006.01)
H02J 3/00 (2006.01)
E06B 9/322 (2006.01)
A61B 10/02 (2006.01)
C10L 5/12 (2006.01)
C07D 239/47 (2006.01)
B61L 5/06 (2006.01)
C07K 1/36 (2006.01)
E05F 15/20 (2006.01)
B07B 4/08 (2006.01)
E04C 3/00 (2006.01)
H01Q 21/24 (2006.01)
B65F 1/04 (2006.01)
A61L 2/12 (2006.01)
G06F 3/038 (2013.01)
H01H 33/666 (2006.01)
F21S 2/00 (2016.01)
A22C 25/22 (2006.01)
A01C 1/08 (2006.01)
F16K 1/02 (2006.01)
F21S 4/00 (2016.01)
F03B 7/00 (2006.01)
A61K 31/47 (2006.01)
B65H 19/29 (2006.01)
E05B 47/06 (2006.01)
F23K 3/02 (2006.01)
A62D 3/30 (2007.01)
C02F 1/58 (2006.01)
C12N 15/115 (2010.01)
B21C 47/02 (2006.01)
H01B 7/00 (2006.01)
B61B 13/12 (2006.01)
E21C 35/24 (2006.01)
A47G 25/00 (2006.01)
B62D 67/00 (2006.01)
G01B 15/02 (2006.01)
C08F 120/14 (2006.01)
B82B 1/00 (2006.01)
E04B 2/96 (2006.01)
C07K 1/16 (2006.01)
A01K 27/00 (2006.01)
H02G 7/08 (2006.01)
F28C 1/00 (2006.01)
G05B 11/42 (2006.01)
A61K 8/06 (2006.01)
F41G 1/00 (2006.01)
G01N 19/04 (2006.01)
B62D 57/00 (2006.01)
B62D 57/00 (2006.01)
B64C 31/06 (2006.01)
C07D 213/82 (2006.01)
C01B 32/956 (2017.01)
B60S 1/40 (2006.01)
B60S 1/40 (2006.01)
E21D 1/03 (2006.01)
B65D 19/38 (2006.01)
A01N 63/02 (2006.01)
B23K 9/167 (2006.01)
B22F 9/24 (2006.01)
G01K 15/00 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
F03B 17/02 (2006.01)
A63B 23/12 (2006.01)
E05B 47/06 (2006.01)
E05D 7/04 (2006.01)

227014
227015
227016
227017
227018
227019
227020
227021
227022
227023
227024
227025
227026
227027
227028
227029
227030
227031
227032
227033
227034
227035
227036
227037
227038
227039
227040
227041
227042
227043
227044
227045
227046
227047
227048
227049
227050
227051
227052
227053
227054
227055
227056
227057
227058
227059
227060
227061
227062
227063
227064
227065
227066
227067
227068
227069
227070
227071
227072
227073
227074
227075
227076
227077
227078

F41A 3/42 (2006.01)
E05B 17/00 (2006.01)
E05B 47/00 (2006.01)
G01N 25/18 (2006.01)
H01B 1/02 (2006.01)
A23C 15/00 (2006.01)
G01N 25/18 (2006.01)
G01N 29/04 (2006.01)
A61M 1/10 (2006.01)
F17C 1/10 (2006.01)
B23Q 7/12 (2006.01)
A61K 36/53 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
A61K 47/54 (2017.01)
H04K 1/06 (2006.01)
C08G 63/06 (2006.01)
C07C 255/47 (2006.01)
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(93) 20.07.2012, 20412 do 20413, Prezes Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (PL)
(93) 05.02.2009, 24353 do 24354, Lääkelaitoksen (FI)
(95) Dapoksetyna lub jej farmaceutycznie dopuszczalna sól
do zastosowania w leczeniu lub zwalczaniu przedwczesnej
ejakulacji u mężczyzn, w sposób doraźny i bez leczenia
wprowadzającego
(94) 22.08.2020 – 05.02.2024
(68) 213214
(54) Diastereoizomerycznie wzbogacone proleki fosfonianowych
analogów nukleotydowych oraz kompozycje zawierające takie
związki
(73) GILEAD SCIENCES, INC., FOSTER CITY (US)
(93) 23.11.2015, EU/1/15/1061, Komisja Europejska (EU)
(95) alafenamid tenofowiru, jego sól lub solwat, zwłaszcza
fumaran alafenamidu tenofowiru
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opisanego w tym zezwoleniu, datę od której powstaje i czas trwania
dodatkowego prawa ochronnego.
(68) 1663978
(54) Fluoropodstawiony omega-karboksyarylodifenylomocznik
do leczenia i profilaktyki chorób i stanów
(73) Bayer HealthCare LLC, WHIPPANY (US)
(93) 29.08.2013, EU/1/13/858, Komisja Europejska (EU)
(95) REGORAFENIB ewentualnie w postaci jego soli
(94) 22.07.2024 – 29.08.2028
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O-alkilowane pochodne rapamycyny
NOVARTIS AG, Bazylea (CH)
18.07.2003, 18690 do 18695, Szwedzki Urząd ds. Leków
EWEROLIMUS (EVEROLIMUS)
18.07.2018 – 18.01.2019 (przedłużenie obowiązywania)

(68) 1781256
(54) Fosfolipidowe kompozycje żelowe do dostarczania leku i sposoby leczenia stanów z ich użyciem
(73) IDEXX LABORATORIES, INC., WESTBROOK (US)
(93) 01.08.2014, EU/2/14/170, Komisja Europejska (EU)
(95) FLORFENIKOL, LUB JEGO DOPUSZCZALNY
FARMACEUTYCZNIE ESTER, Z TERBINAFINĄ LUB JEJ
FARMACEUTYCZNIE DOPUSZCZALNĄ SOLĄ, Z BETAMETAZONEM,
LUB JEGO FARMACEUTYCZNIE DOPUSZCZALNYM ESTREM
(94) 23.06.2025 – 01.08.2029
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T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 22 03 2017
T5 (97) 06 03 2013
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 22 02 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 22 02 2017
T5 (97) 27 03 2013
T5 (97) 06 03 2013
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 03 05 2017
T5 (97) 27 03 2013
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 24 05 2017
T5 (97) 14 05 2014
T3 (97) 10 05 2017
T5 (97) 03 10 2012

Nr 10/2017
2017/17
2017/22
2014/38
2017/15
2017/13
2017/23
2017/19
2014/19
2017/22
2017/18
2012/34
2017/19
2017/20
2017/16
2017/22
2017/16
2012/40
2017/20
2017/22
2013/17
2017/20
2017/19
2017/19
2017/25
2016/40
2013/21
2017/26
2017/22
2017/18
2017/21
2017/24
2017/18
2017/11
2017/15
2017/18
2017/20
2017/16
2017/26
2017/11
2017/12
2013/10
2017/26
2017/15
2017/08
2017/21
2017/19
2017/20
2017/22
2017/08
2013/13
2013/10
2017/11
2017/22
2017/19
2017/17
2017/22
2017/18
2013/13
2017/18
2017/19
2017/22
2017/19
2017/28
2017/21
2014/20
2017/19
2012/40

EP 2228811 B1
EP 2231977 B1
EP 2233844 B1
EP 2234489 B1
EP 2235060 B1
EP 2235451 B1
EP 2239058 B1
EP 2239374 B1
EP 2239855 B1
EP 2240221 B1
EP 2241196 B1
EP 2243725 B1
EP 2245931 B1
EP 2248966 B1
EP 2249564 B1
EP 2251371 B1
EP 2253218 B1
EP 2254600 B1
EP 2254869 B1
EP 2254980 B1
EP 2259015 B1
EP 2260251 B1
EP 2263006 B1
EP 2265720 B1
EP 2265721 B1
EP 2265931 B1
EP 2266544 B1
EP 2267093 B1
EP 2269431 B1
EP 2271218 B1
EP 2271245 B1
EP 2271363 B1
EP 2276806 B1
EP 2279210 B1
EP 2281726 B1
EP 2288560 B1
EP 2294093 B1
EP 2294496 B1
EP 2295410 B1
EP 2297328 B1
EP 2298901 B1
EP 2299619 B1
EP 2299953 B1
EP 2301961 B1
EP 2302450 B1
EP 2303201 B1
EP 2303270 B1
EP 2304210 B1
EP 2307669 B1
EP 2308976 B1
EP 2308977 B1
EP 2310020 B1
EP 2311874 B1
EP 2313600 B1
EP 2315777 B1
EP 2317875 B1
EP 2317991 B1
EP 2318217 B1
EP 2318366 B1
EP 2319313 B1
EP 2319396 B1
EP 2319533 B1
EP 2319997 B1
EP 2324732 B1
EP 2324832 B1
EP 2324941 B1
EP 2326120 B1

Nr 10/2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 26 04 2017
T5 (97) 26 02 2014
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 11 01 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 14 12 2016
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 01 03 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 15 02 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 17 05 2017
T5 (97) 12 12 2012
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 22 03 2017
T5 (97) 25 12 2013
T3 (97) 17 05 2017
T5 (97) 03 04 2013
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 17 05 2017
T5 (97) 29 02 2012
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 25 01 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 05 04 2017
T5 (97) 03 07 2013
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 07 09 2016

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2017/22
2017/11
2017/17
2017/22
2017/20
2017/17
2014/09
2017/12
2017/18
2017/30
2017/22
2017/20
2017/19
2017/02
2017/34
2017/22
2016/50
2017/22
2017/20
2017/26
2017/17
2017/11
2017/19
2017/22
2017/23
2017/19
2017/09
2017/20
2017/16
2017/18
2017/20
2017/22
2017/20
2017/22
2017/15
2017/07
2017/11
2017/16
2017/20
2012/50
2017/19
2017/20
2017/14
2017/12
2013/52
2017/20
2013/14
2017/22
2017/24
2017/22
2017/20
2012/09
2017/11
2017/04
2017/25
2017/14
2013/27
2017/15
2017/19
2017/18
2017/18
2017/19
2017/18
2017/21
2017/18
2017/20
2016/36

EP 2326632 B1
EP 2328413 B1
EP 2331009 B1
EP 2333174 B1
EP 2334594 B1
EP 2334719 B1
EP 2340929 B1
EP 2343982 B1
EP 2344063 B1
EP 2346127 B1
EP 2346988 B1
EP 2347019 B1
EP 2347059 B1
EP 2349106 B1
EP 2349231 B1
EP 2349422 B1
EP 2349663 B1
EP 2349928 B1
EP 2349944 B1
EP 2352922 B1
EP 2353359 B1
EP 2353805 B1
EP 2354418 B1
EP 2355653 B1
EP 2355959 B1
EP 2355977 B1
EP 2358737 B1
EP 2361298 B1
EP 2361381 B1
EP 2363392 B1
EP 2364351 B1
EP 2370096 B1
EP 2374377 B1
EP 2374979 B1
EP 2375155 B1
EP 2375963 B1
EP 2376077 B1
EP 2376478 B1
EP 2378532 B1
EP 2379386 B1
EP 2379657 B1
EP 2379682 B1
EP 2380903 B1
EP 2382030 B1
EP 2383161 B1
EP 2384776 B1
EP 2384901 B1
EP 2386377 B1
EP 2387446 B1
EP 2387633 B1
EP 2389084 B1
EP 2390284 B1
EP 2390861 B1
EP 2391126 B1
EP 2395993 B1
EP 2396081 B1
EP 2396232 B1
EP 2403350 B1
EP 2403953 B1
EP 2404151 B1
EP 2406049 B1
EP 2407601 B1
EP 2408498 B1
EP 2408605 B1
EP 2408951 B1
EP 2408989 B1
EP 2409573 B1

T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 25 05 2016
T6 (97) 28 10 2015
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 31 05 2017
T5 (97) 17 04 2013
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 07 12 2016
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 01 03 2017
T3 (97) 08 03 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 01 03 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 31 05 2017
T5 (97) 06 11 2013
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 03 05 2017
T5 (97) 08 01 2014
T3 (97) 15 02 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 29 03 2017
T5 (97) 21 05 2014
T3 (97) 28 12 2016
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 21 12 2016
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 26 04 2017
T5 (97) 11 09 2013
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 12 07 2017

3457
2017/14
2017/19
2017/22
2017/18
2017/18
2016/21
2015/44
2017/29
2017/22
2017/20
2017/22
2013/16
2017/22
2017/16
2017/18
2016/49
2017/22
2017/09
2017/10
2017/15
2017/09
2017/17
2017/18
2017/23
2017/19
2017/19
2017/16
2017/22
2017/22
2013/45
2017/17
2017/17
2017/19
2017/17
2017/19
2017/21
2017/23
2017/18
2014/02
2017/07
2017/19
2017/16
2017/26
2017/13
2014/21
2016/52
2017/18
2017/19
2017/22
2017/16
2017/18
2017/18
2017/25
2016/51
2017/25
2017/18
2017/21
2017/20
2017/22
2017/24
2017/18
2017/17
2013/37
2017/18
2017/19
2017/23
2017/28

EP 2411325 B1
EP 2411504 B1
EP 2412500 B1
EP 2414788 B1
EP 2416154 B1
EP 2419566 B1
EP 2419671 B1
EP 2420195 B1
EP 2420498 B1
EP 2421362 B1
EP 2421707 B1
EP 2422929 B1
EP 2424473 B1
EP 2425674 B1
EP 2425803 B1
EP 2427485 B1
EP 2428513 B1
EP 2430232 B1
EP 2430831 B1
EP 2430912 B1
EP 2432454 B1
EP 2432789 B1
EP 2433292 B1
EP 2436696 B1
EP 2438087 B1
EP 2438356 B1
EP 2440500 B1
EP 2440941 B1
EP 2445311 B1
EP 2446180 B1
EP 2446437 B1
EP 2446996 B1
EP 2448738 B1
EP 2449821 B1
EP 2454437 B1
EP 2455000 B1
EP 2456323 B1
EP 2456383 B1
EP 2456786 B1
EP 2457309 B1
EP 2457928 B1
EP 2465208 B1
EP 2466022 B1
EP 2466947 B1
EP 2467218 B1
EP 2467377 B1
EP 2468470 B1
EP 2474398 B1
EP 2475889 B1
EP 2476986 B1
EP 2477707 B1
EP 2478172 B1
EP 2478198 B1
EP 2478408 B1
EP 2479296 B1
EP 2479398 B1
EP 2480224 B1
EP 2480472 B1
EP 2481874 B1
EP 2481879 B1
EP 2483331 B1
EP 2484661 B1
EP 2485627 B1
EP 2491263 B1
EP 2491909 B1
EP 2493134 B1
EP 2493672 B1

3458
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 15 02 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 06 07 2016
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 25 01 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 10 05 2017
T5 (97) 13 08 2014
T3 (97) 09 11 2016

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2017/17
2017/27
2017/25
2017/23
2017/07
2017/18
2017/24
2017/28
2017/19
2017/19
2017/18
2017/15
2017/18
2017/18
2017/20
2017/19
2017/30
2017/20
2017/24
2017/20
2017/24
2016/27
2017/20
2017/19
2017/18
2017/11
2017/25
2017/22
2017/19
2017/21
2017/22
2017/19
2017/11
2017/24
2017/12
2017/22
2017/21
2017/23
2017/27
2017/21
2017/12
2017/14
2017/18
2017/28
2017/04
2017/18
2017/18
2017/24
2017/20
2017/13
2017/18
2017/13
2017/19
2017/20
2017/24
2017/18
2017/24
2017/19
2017/21
2017/17
2017/18
2017/19
2017/16
2017/19
2017/19
2014/33
2016/45

EP 2493895 B1
EP 2495273 B1
EP 2496494 B1
EP 2496601 B1
EP 2496735 B1
EP 2497840 B1
EP 2498619 B1
EP 2498620 B1
EP 2499725 B1
EP 2499954 B1
EP 2501888 B1
EP 2504016 B1
EP 2504628 B1
EP 2504814 B1
EP 2506716 B1
EP 2507165 B1
EP 2508906 B1
EP 2509666 B1
EP 2509848 B1
EP 2511151 B1
EP 2512938 B1
EP 2515672 B1
EP 2515675 B1
EP 2516626 B1
EP 2517944 B1
EP 2518747 B1
EP 2519783 B1
EP 2520177 B1
EP 2520301 B1
EP 2520735 B1
EP 2521810 B1
EP 2521814 B1
EP 2521820 B1
EP 2525121 B1
EP 2525895 B1
EP 2526599 B1
EP 2528268 B1
EP 2528341 B1
EP 2528446 B1
EP 2529033 B1
EP 2529797 B1
EP 2530008 B1
EP 2531157 B1
EP 2531200 B1
EP 2533791 B1
EP 2533962 B1
EP 2535705 B1
EP 2536706 B1
EP 2537533 B1
EP 2538803 B1
EP 2539326 B1
EP 2540251 B1
EP 2540319 B1
EP 2542640 B1
EP 2542786 B1
EP 2542898 B1
EP 2543230 B1
EP 2544537 B1
EP 2544902 B1
EP 2544942 B1
EP 2545182 B1
EP 2545486 B1
EP 2546160 B1
EP 2547295 B1
EP 2547372 B1
EP 2547476 B1
EP 2547592 B1

T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 04 05 2016
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 22 02 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 08 03 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 07 06 2017
T5 (97) 25 12 2013
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 06 07 2016
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 03 05 2017
T6 (97) 04 03 2015
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 08 03 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 08 03 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 02 11 2016
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 24 05 2017

Nr 10/2017
2017/26
2017/19
2017/33
2017/17
2016/18
2017/22
2017/23
2017/08
2017/15
2017/30
2017/22
2017/10
2017/22
2017/13
2017/20
2017/24
2017/13
2017/23
2013/52
2017/19
2017/18
2017/22
2017/17
2017/20
2017/21
2016/27
2017/24
2017/23
2017/24
2017/14
2017/21
2017/24
2017/28
2017/19
2017/20
2017/16
2017/21
2017/19
2017/16
2017/19
2017/21
2017/18
2015/10
2017/23
2017/19
2017/22
2017/24
2017/23
2017/22
2017/17
2017/19
2017/27
2017/29
2017/29
2017/17
2017/18
2017/10
2017/22
2017/10
2017/31
2016/44
2017/15
2017/18
2017/16
2017/16
2017/29
2017/21

EP 2552228 B1
EP 2552236 B1
EP 2552548 B1
EP 2554583 B1
EP 2556900 B1
EP 2558217 B1
EP 2558435 B1
EP 2558485 B1
EP 2558499 B1
EP 2560497 B1
EP 2560783 B1
EP 2563172 B1
EP 2563343 B1
EP 2563536 B1
EP 2564627 B1
EP 2564666 B1
EP 2565896 B1
EP 2569074 B1
EP 2569267 B1
EP 2571506 B1
EP 2571532 B1
EP 2572596 B1
EP 2573194 B1
EP 2573630 B1
EP 2574421 B1
EP 2575467 B1
EP 2575847 B1
EP 2576282 B1
EP 2576317 B1
EP 2576507 B1
EP 2576529 B1
EP 2576722 B1
EP 2576752 B1
EP 2576768 B1
EP 2576947 B1
EP 2578595 B1
EP 2580011 B1
EP 2580943 B1
EP 2582237 B1
EP 2584028 B1
EP 2586658 B1
EP 2588311 B1
EP 2588479 B1
EP 2589715 B1
EP 2589761 B1
EP 2589763 B1
EP 2591583 B1
EP 2593002 B1
EP 2593391 B1
EP 2594722 B1
EP 2594981 B1
EP 2595083 B1
EP 2595961 B1
EP 2597142 B1
EP 2597875 B1
EP 2598699 B1
EP 2599108 B1
EP 2599437 B1
EP 2601028 B1
EP 2603118 B1
EP 2603206 B1
EP 2603420 B1
EP 2604886 B1
EP 2606088 B1
EP 2606231 B1
EP 2608762 B1
EP 2609923 B1

Nr 10/2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 22 02 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 11 01 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 10 02 2016
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 10 05 2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2017/30
2017/20
2017/22
2017/19
2017/11
2017/11
2017/19
2017/15
2017/29
2017/16
2017/24
2017/17
2017/21
2017/15
2017/20
2017/15
2017/16
2017/14
2017/30
2017/19
2017/23
2017/19
2017/24
2017/20
2017/18
2017/20
2017/23
2017/19
2017/27
2017/27
2017/14
2017/13
2017/22
2017/24
2017/08
2017/22
2017/02
2017/19
2017/20
2017/20
2017/15
2017/22
2017/17
2017/13
2017/28
2017/26
2017/14
2017/31
2017/22
2017/17
2017/20
2017/15
2017/25
2017/22
2017/25
2017/22
2016/06
2017/16
2017/16
2017/19
2017/20
2017/24
2017/18
2017/22
2017/21
2017/19
2017/19

EP 2611896 B1
EP 2612140 B1
EP 2614016 B1
EP 2615693 B1
EP 2616162 B1
EP 2616338 B1
EP 2618927 B1
EP 2619931 B1
EP 2620046 B1
EP 2620075 B1
EP 2621364 B1
EP 2622000 B1
EP 2622937 B1
EP 2623284 B1
EP 2625021 B1
EP 2627268 B1
EP 2627615 B1
EP 2627721 B1
EP 2627746 B1
EP 2627765 B1
EP 2629794 B1
EP 2630736 B1
EP 2632230 B1
EP 2632304 B1
EP 2632550 B1
EP 2633747 B1
EP 2633763 B1
EP 2634015 B1
EP 2635257 B1
EP 2635782 B1
EP 2637710 B1
EP 2637748 B1
EP 2638777 B1
EP 2638816 B1
EP 2639350 B1
EP 2639806 B1
EP 2640559 B1
EP 2640719 B1
EP 2640976 B1
EP 2641876 B1
EP 2643187 B1
EP 2644625 B1
EP 2646210 B1
EP 2646247 B1
EP 2646392 B1
EP 2646393 B1
EP 2646462 B1
EP 2646616 B1
EP 2647607 B1
EP 2648833 B1
EP 2649261 B1
EP 2649391 B1
EP 2649880 B1
EP 2651256 B1
EP 2651727 B1
EP 2652897 B1
EP 2653640 B1
EP 2654758 B1
EP 2655560 B1
EP 2655587 B1
EP 2655596 B1
EP 2658007 B1
EP 2658930 B1
EP 2660210 B1
EP 2661087 B1
EP 2661229 B1
EP 2661417 B1

T3 (97) 28 12 2016
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 15 03 2017
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DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PATENTU
(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).
373942
374732
378465
382742(355096)
383073
392935
393317(369570)
393531
394246
395397
u)
396400
u)
396401
u)
396838
u)
396840
397551
398375
398761
400181
u)
400857
402629
u)
402643
402686
403610
403736
404766
404941
u)
404951
405078
405171
405308
405432
405756
u)
405859
406057
u)
406076
406125

20/2006
22/2005
07/2006
06/2004
03/2008
11/2012
11/2011
14/2012
20/2012
01/2013
07/2013
07/2013
10/2013
10/2013
13/2013
19/2013
21/2013
03/2014
07/2014
16/2014
17/2014
17/2014
04/2014
23/2014
02/2015
03/2015
03/2015
04/2015
05/2015
06/2015
07/2015
09/2015
10/2015
10/2014
11/2015
11/2015

406454
406496
406509
406641
406642
406698
406701
406748
406797
406917
u)
407109
407584
407957
408075
u)
408487
408490
u)
408502
408747
u)
408814
408956
408976
409531
u)
409771
410015
410120
410233
410331
410345
410402
410714
410841
411298
411335
411808
u)
412185
412329

12/2015
13/2015
13/2015
14/2015
14/2015
14/2015
14/2015
14/2015
15/2015
04/2015
17/2015
21/2014
22/2015
23/2015
26/2015
26/2015
26/2015
01/2016
17/2015
03/2016
03/2016
07/2016
09/2016
10/2016
11/2016
12/2016
11/2016
12/2016
12/2016
14/2016
14/2016
18/2016
18/2016
21/2016
23/2016
24/2016

Nr 10/2017
412406
412426
u)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
24/2016
25/2016

412442
412789

25/2016
01/2017

zgłoszenie będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru użytkowego

rubryka B rubryka C rubryka D rubryka E -
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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).
371950
373911
375044
383697
384276
385007(348033)
385168
385534
385559
388012
391203
394559
394649
399997
400607
406639

14/2005
19/2005
23/2005
10/2009
15/2008
10/2002
20/2008
01/2010
01/2010
24/2010
24/2011
22/2012
22/2012
02/2014
05/2014
14/2015

408900
410481
410662
410954
411809
411921
412506
412790
412825
413303
413717
414044
414045
414211
414349

04/2015
13/2016
13/2016
15/2016
21/2016
21/2016
25/2016
01/2017
01/2017
04/2017
06/2017
07/2017
07/2017
08/2017
09/2017

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).
04/2003
25/2005
13/2012
25/2012
08/2013
10/2013
19/2013
18/2014

rubryka G -

numer identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL
albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający
je wskazał,
tytuł wynalazku,
nazwisko i imię twórcy wynalazku oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
prawa ograniczające patent,
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,
wnioski o unieważnienie i sprzeciwy, wnioski o udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego oraz decyzje dotyczące
danego patentu,
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.

Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające patent,
sprostowania istotnych pomyłek.
(B1) 192746 2017 06 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GlaxoSmithKline LLC, Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Leo Osprey Limited, Brentford, Wielka Brytania
(B1) 192746 2017 06 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Leo Osprey Limited, Brentford, Wielka
Brytania i dokonanie wpisu: Novartis AG, Bazylea, Szwajcaria
(B1) 192772 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FRANZ VIEGENER II GMBH & CO. KG,
Attendorn, Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH
& Co. KG, Attendorn, Niemcy
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349209
375874
393252
395068
396530
396927
398363
402907

rubryka F -

3465

405102
407191
407366
407592
408787
408922
410114

05/2015
17/2015
19/2015
20/2015
02/2016
03/2016
11/2016
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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

(B1) 195604 2017 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ICOS CORPORATION, Bothell, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: CMC ICOS Biologics, Inc.,
Bothell, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 195876 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALSTOM Transport Technologies,
Saint-Ouen, Francja i dokonanie wpisu: ALSTOM Transport Technologies, Saint-Ouen, Francja; Speedinnov, Paryż, Francja
(B1) 195870 2017 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BIOGEN IDEC INC., San Diego, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Biogen Inc., Cambridge,
Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 196156 2017 02 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: G.Kromschröder Aktiengesellschaft, Osnabrück, Niemcy i dokonanie wpisu: Elster Kromschröder
GmbH, Lotte, Niemcy
(B1) 196156 2017 02 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Elster Kromschröder GmbH, Lotte,
Niemcy i dokonanie wpisu: Elster GmbH, Mainz-Kastel, Niemcy
(B1) 197698 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GALAS ADAM SŁAWOMIR, Białystok,
Polska i dokonanie wpisu: GALAS ADAM, Suwałki, Polska
(B1) 199609 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PAROC OY AB, Vantaa, Finlandia i dokonanie wpisu: Paroc Group Oy, Helsinki, Finlandia
(B1) 200160 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VIEGA GMBH & CO. KG, Attendorn,
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Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(B1) 202094 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KRASKA WŁADYSŁAW, Pruszków, Polska i dokonanie wpisu: VIKI PLAST SPÓŁKA AKCYJNA, Skarżysko-Kamienna, Polska 260106607
(B1) 202189 2017 05 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR
FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V., Monachium,
Niemcy i dokonanie wpisu: Prolupin GmbH, Grimmen, Niemcy
(B1) 202733 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VETROTECH SAINT-GOBAIN (INTERNATIONAL) AG, Bern, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Vetrotech Saint-Gobain (International) AG, Flamatt, Szwajcaria
(B1) 204239 2017 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BIOGEN IDEC INC., Cambridge, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Biogen Inc., Cambridge,
Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 204958 2017 06 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GlaxoSmithKline LLC, Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Leo Osprey Limited, Brentford, Wielka Brytania
(B1) 204958 2017 06 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Leo Osprey Limited, Brentford, Wielka
Brytania i dokonanie wpisu: Novartis AG, Bazylea, Szwajcaria
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(B1) 211510 2017 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BIOGEN IDEC INC., San Diego, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Biogen Inc., Cambridge,
Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 211685 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GALAS ADAM S., Białystok, Polska
i dokonanie wpisu: GALAS ADAM, Suwałki, Polska
(B1) 211880 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy
i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BARAN LIDIA
PRO -EKO, Szczecin, Polska 812509755 i dokonanie wpisu: BARAN-MIELCZAREK LIDIA PRO -EKO, Bartoszewo, Polska
(B1) 214479 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FABRYKA ZMECHANIZOWANYCH
OBUDÓW ŚCIANOWYCH FAZOS SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnowskie
Góry, Polska 272202610 i dokonanie wpisu: ZAKŁAD MASZYN GÓRNICZYCH GLINIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorlice, Polska 490731095
(B1) 214479 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZAKŁAD MASZYN GÓRNICZYCH
GLINIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorlice,
Polska 490731095 i dokonanie wpisu: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, Polska 270641528
(B1) 214667 2017 06 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GlaxoSmithKline LLC, Philadelphia,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Leo Osprey Limited, Brentford, Wielka Brytania

(B1) 205780 2017 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BIOGEN IDEC INC, Cambridge, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Biogen Inc., Cambridge,
Stany Zjednoczone Ameryki

(B1) 214667 2017 06 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Leo Osprey Limited, Brentford, Wielka
Brytania i dokonanie wpisu: Novartis AG, Bazylea, Szwajcaria

(B1) 206341 2017 05 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PAROC GROUP OY AB, Vantaa, Finlandia i dokonanie wpisu: Paroc Panel System Oy AB, Vantaa, Finlandia

(B1) 214851 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GALAS ADAM SŁAWOMIR, Białystok,
Polska i dokonanie wpisu: GALAS ADAM, Suwałki, Polska

(B1) 206517 2017 05 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice,
Polska 000001637; BEKIER SŁAWOMIR PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BISTAL II, Bielsko -Biała, Polska 070305475 i dokonanie
wpisu: N.T.I. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NOWOCZESNE TECHNIKI INSTALACYJNE, Głogów, Polska 390346472

(B1) 215672 2017 05 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, Polska 000001637; BOLESŁAW RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowno, Polska 273925717 i dokonanie
wpisu: BOLESŁAW RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowno, Polska 273925717

(B1) 206532 2017 09 01 F. Wykreślono wpis o brzmieniu:
W dniu 28 listopada 2016 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął
wniosek o dokonanie w rejestrze wpisu informacji o zajęciu patentu na przedmiotowy wynalazek (Sygn. post. egz. Nr Km 1904/16)

(B1) 215672 2017 05 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BOLESŁAW RECYCLING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowno,
Polska 273925717 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE „BOLESŁAW” SPÓŁKA AKCYJNA, Bukowno, Polska 000026904

(B1) 206833 2017 06 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CENTOCOR ORTHO BIOTECH INC.,
Horsham, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Janssen
Biotech, Inc., Horsham, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 207231 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FOSTER WHEELER ENERGY CORPORATION, Clinton, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
Amec Foster Wheeler Energia Oy, Espoo, Finlandia
(B1) 208822 2017 09 01 F. Wykreślono wpis o brzmieniu:
W dniu 28 listopada 2016 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął
wniosek o dokonanie w rejestrze wpisu informacji o zajęciu patentu na przedmiotowy wynalazek (Sygn. post. egz. Nr Km 1904/16)
(B1) 209872 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AXOVANT SCIENCES LTD., Hamilton,
Bermudy i dokonanie wpisu: AXOVANT SCIENCES GMBH, Basel,
Szwajcaria
(B1) 210311 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OMEGA SPÓŁKA AKCYJNA, Głogów,
Polska 390453370 i dokonanie wpisu: JAN KRAJEWSKI FIRMA FERIND, Kraków, Polska

(B1) 215787 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY
WE WROCŁAWIU, Wrocław, Polska 000001867 i dokonanie wpisu:
GREENVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zambrów, Polska 200378382
(B1) 216026 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BARAN LIDIA PRO-EKO, Bartoszewo, Polska 812509755 i dokonanie wpisu: BARAN-MIELCZAREK LIDIA PRO -EKO, Bartoszewo, Polska
(B1) 216123 2017 05 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLAŃSKI TADEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEKI NATURY, Ryki, Polska 430267517
i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE ”LEKI
NATURY” TADEUSZ POLAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ryki, Polska 363305936
(B1) 218512 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LABUS MICHAŁ, Wrocław, Polska;
ŚPIKOWSKI JERZY, Namysłów, Polska; MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA,
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Skarżysko -Kamienna, Polska 260637552; CHOUDHARY SANJEEV,
Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: LABUS MICHAŁ, Wrocław,
Polska; ŚPIKOWSKI JERZY, Namysłów, Polska; CHOUDHARY SANJEEV, Warszawa, Polska; MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, Polska 260637552
(B1) 218954 2017 06 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: IWANIUK ALEKSANDRA, Sokolniki-Las,
Polska i dokonanie wpisu: IWANIUK KRZYSZTOF, Sokolniki Las,
Polska
(B1) 219669 2017 09 01 F. Wykreślono wpis o brzmieniu:
W dniu 28 listopada 2016 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął
wniosek o dokonanie w rejestrze wpisu informacji o zajeciu patentu na przedmiotowy wynalazek (Sygn. post. egz. Nr Km 1904/16)
(B1) 219932 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POL-AM-PACK SPÓŁKA
AKCYJNA, Kraków, Polska 001401971; WASYLAK JAN, Kraków, Polska; DRAJEWICZ MARCIN, Dukla, Polska i dokonanie wpisu: WASYLAK JAN, Kraków, Polska; DRAJEWICZ MARCIN, Dukla, Polska;
CP GLASS SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 001401971
(B1) 220426 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GALAS ADAM SŁAWOMIR, Białystok,
Polska i dokonanie wpisu: GALAS ADAM, Suwałki, Polska
(B1) 220647 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SENSILAB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Łódź, Polska 146324152 i dokonanie wpisu: EKSPRES
APTECZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 147451237
(B1) 220759 2017 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141607431 i dokonanie
wpisu: INCOSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364084609
(B1) 221411 2017 02 15 D. Dokonać wpis o brzmieniu: „Na podstawie umowy z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmienionej aneksem z dnia
5 września 2016 r., udzielono pełnej, wyłącznej licencji na używanie przedmiotowego wynalazku spółce HUSSARTECH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Czaplach
(dawnej: TERMA TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Tarnowie) na okres nieoznaczony.”
(B1) 221888 2017 09 01 F. Wykreślono wpis o brzmieniu:
W dniu 28 listopada 2016 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął
wniosek o dokonanie w rejestrze wpisu informacji o zajęciu patentu na przedmiotowy wynalazek (sygn. post. egz. Nr Km 1904/16)
(B1) 222663 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KLIMOR SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia,
Polska 190065160 i dokonanie wpisu: KLIMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia,
Polska 190065160
(B1) 223343 2017 05 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KUDOS PHARMACEUTICALS LIMITED,
Londyn, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Kudos Pharmaceuticals Limited, Cambridge, Wielka Brytania
(B1) 223696 2017 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROTEKTEL ZBIGNIEW ACHCIŃSKI,
DARIUSZ STEMPIŃ, JACEK TURKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Przasnysz,
Polska 142212143 i dokonanie wpisu: PROTEKTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przasnysz, Polska 142212143
(B1) 223916 2017 06 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ECO WIPES EWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa, Polska 200246373 i dokonanie wpisu:
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SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 200246373
(B1) 224139 2017 02 28 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych
Na Prawach Ze Zgłoszeń Patentowych zawartej w dniu 17 grudnia
2015 r. pomiędzy EKOBENZ Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (jako Zastawcą) oraz Bankiem Ochrony
Środowiska Spółką Akcyjną (jako Zastawnikiem), w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 1, Zastawca ustanowił na rzecz Zastawnika zastaw cywilny na Prawie Ze Zgłoszenia
Patentowego Wynalazku 1 zgłoszonego do Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej (Zastaw Cywilny 1) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
(B1) 224139 2017 02 28 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych
Na Prawach Ze Zgłoszeń Patentowych zawartej w dniu 17 grudnia
2015 r. pomiędzy EKOBENZ Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (jako Zastawcą) oraz Bankiem Ochrony
Środowiska Spółką Akcyjną (jako Zastawnikiem), w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 2, Zastawca ustanowił na rzecz Zastawnika zastaw cywilny na Prawie Ze Zgłoszenia
Patentowego Wynalazku 1 zgłoszonego do Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej (Zastaw Cywilny 5) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
(B1) 224139 2017 02 28 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych
Na Prawach Ze Zgłoszeń Patentowych zawartej w dniu 17 grudnia
2015 r. pomiędzy EKOBENZ Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (jako Zastawcą) oraz Bankiem Ochrony
Środowiska Spółką Akcyjną (jako Zastawnikiem), w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 3, Zastawca ustanowił na rzecz Zastawnika zastaw cywilny na Prawie Ze Zgłoszenia
Patentowego Wynalazku 1 zgłoszonego do Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej (Zastaw Cywilny 9) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
(B1) 224139 2017 02 28 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych
Na Prawach Ze Zgłoszeń Patentowych zawartej w dniu 17 grudnia
2015 r. pomiędzy EKOBENZ Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (jako Zastawcą) oraz Bankiem Ochrony
Środowiska Spółką Akcyjną (jako Zastawnikiem), w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 4, Zastawca ustanowił na rzecz Zastawnika zastaw cywilny na Prawie Ze Zgłoszenia
Patentowego Wynalazku 1 zgłoszonego do Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej (Zastaw Cywilny 13) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
(B1) 224139 2017 02 28 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych
Na Prawach Ze Zgłoszeń Patentowych zawartej w dniu 17 grudnia
2015 r. pomiędzy EKOBENZ Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (jako Zastawcą) oraz Bankiem Ochrony
Środowiska Spółką Akcyjną (jako Zastawnikiem), w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 5, Zastawca ustanowił na rzecz Zastawnika zastaw cywilny na Prawie Ze Zgłoszenia
Patentowego Wynalazku 1 zgłoszonego do Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej (Zastaw Cywilny 17) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
(B1) 224338 2017 02 28 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych
Na Prawach Ze Zgłoszeń Patentowych zawartej w dniu 17 grudnia
2015 r. pomiędzy EKOBENZ Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (jako Zastawcą) oraz Bankiem Ochrony
Środowiska Spółką Akcyjną (jako Zastawnikiem), w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 1, Zastawca ustanowił na rzecz Zastawnika zastaw cywilny na Prawie Ze Zgłoszenia
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Patentowego Wynalazku 2 zgłoszonego do Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej (Zastaw Cywilny 3) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
(B1) 224338 2017 02 28 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych
Na Prawach Ze Zgłoszeń Patentowych zawartej w dniu 17 grudnia
2015 r. pomiędzy EKOBENZ Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (jako Zastawcą) oraz Bankiem Ochrony
Środowiska Spółką Akcyjną (jako Zastawnikiem), w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 2, Zastawca ustanowił na rzecz Zastawnika zastaw cywilny na Prawie Ze Zgłoszenia
Patentowego Wynalazku 2 zgłoszonego do Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej (Zastaw Cywilny 7) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
(B1) 224338 2017 02 28 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych
Na Prawach Ze Zgłoszeń Patentowych zawartej w dniu 17 grudnia
2015 r. pomiędzy EKOBENZ Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (jako Zastawcą) oraz Bankiem Ochrony
Środowiska Spółką Akcyjną (jako Zastawnikiem), w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 3, Zastawca ustanowił na rzecz Zastawnika zastaw cywilny na Prawie Ze Zgłoszenia
Patentowego Wynalazku 2 zgłoszonego do Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej (Zastaw Cywilny 11) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
(B1) 224338 2017 02 28 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych
Na Prawach Ze Zgłoszeń Patentowych zawartej w dniu 17 grudnia
2015 r. pomiędzy EKOBENZ Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (jako Zastawcą) oraz Bankiem Ochrony
Środowiska Spółką Akcyjną (jako Zastawnikiem), w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 4, Zastawca ustanowił na rzecz Zastawnika zastaw cywilny na Prawie Ze Zgłoszenia
Patentowego Wynalazku 2 zgłoszonego do Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej (Zastaw Cywilny 15) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
(B1) 224338 2017 02 28 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych
Na Prawach Ze Zgłoszeń Patentowych zawartej w dniu 17 grudnia
2015 r. pomiędzy EKOBENZ Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (jako Zastawcą) oraz Bankiem Ochrony
Środowiska Spółką Akcyjną (jako Zastawnikiem), w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 5, Zastawca ustanowił na rzecz Zastawnika zastaw cywilny na Prawie Ze Zgłoszenia
Patentowego Wynalazku 2 zgłoszonego do Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej (Zastaw Cywilny 19) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
(B1) 224825 2017 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA, Zielonka, Polska 010153990 i dokonanie wpisu:
WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA, Zielonka, Polska 010153990; POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, Polska 000001554; INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, Łódź, Polska 000047504
(B1) 224984 2017 05 29 D. Dokonać wpis o brzmieniu:
„Na mocy umowy z dnia 20 maja 2016 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie patentu przez SIGMA SPÓŁKA AKCYJNA,
Barak, Polska do dnia 20 maja 2022 r.”
(B1) 225654 2017 05 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KRZYSZTOFIK TOMASZ JAN,
Jastrzębie Zdrój, Polska; GÓRZYŃSKI PAWEŁ PIOTR, Jastrzębie
Zdrój, Polska; PAŁASZ ZBIGNIEW, Jastrzębie Zdrój, Polska; SMYCZEK KRZYSZTOF STANISŁAW, Drogomyśl, Polska i dokonanie
wpisu: KRUPA EWA, Wodzisław Śląski, Polska; KRUPA TOMASZ,
Wodzisław Śląski, Polska
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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) 1630161 2017 02 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Asahi Kasei Chemicals Corporation,
Tokyo, Japonia i dokonanie wpisu: ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA, Tokyo, Japonia
(T3) 1635680 2014 12 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ESPRESSOCAP S.r.l., Milano, Włochy i dokonanie wpisu: ESPRESSOCAP S.P.A., Bareggio,
Włochy
(T3) 1782951 2017 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Ball Packaging Europe Holding
GmbH & Co. KG, Ratingen, Niemcy i dokonanie wpisu: Ball Europe
GmbH, Zürich, Szwajcaria
(T3) 1723262 2017 01 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Jasopels A/S, Bording, Dania i dokonanie wpisu: Eikon Technologies Holding S.à.r.l., Luxembourg,
Luksemburg
(T3) 1765686 2017 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Ball Packaging Europe GmbH,
Ratingen, Niemcy i dokonanie wpisu: Ball Europe GmbH, Zürich,
Szwajcaria
(T3) 1807500 2017 01 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CARLTON AND UNITED
BEVERAGES LIMITED, Southbank, Australia i dokonanie wpisu: FOSTER’S AUSTRALIA LIMITED, Southbank, Australia
(T3) 1807500 2017 01 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FOSTER’S AUSTRALIA LIMITED, Southbank, Australia i dokonanie wpisu: CUB LIMITED, Southbank, Australia
(T3) 1807500 2017 01 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CUB LIMITED, Southbank,
Australia i dokonanie wpisu: CUB PTY LTD, Southbank, Australia
(T3) 1807500 2017 01 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CUB PTY LTD, Southbank, Australia
i dokonanie wpisu: Danstar Ferment AG, Zug, Szwajcaria
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(T3) 1940381 2017 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROFESSIONAL DERMA SA, Lugano, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Sooft Italia S.p.A., Montegiorgio,
Włochy
(T3) 1956099 2017 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WMF Aktiengesellschaft, Geislingen/ Steige, Niemcy i dokonanie wpisu: WMF Group GmbH, Geislingen/Steige, Niemcy
(T3) 1870479 2017 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Siemens VAI Metals Technologies
GmbH, Linz, Austria i dokonanie wpisu: Primetals Technologies Austria GmbH, Linz, Austria

3469

(T3) 2268123 2017 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zeelen, Ronald, Delft, Holandia
i dokonanie wpisu: Priva Holding B.V., De Lier, Holandia
(T3) 2179780 2017 01 04 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Aquaporin A/S, Copenhagen, Dania i dokonanie wpisu: Aquaporin A/S, Kongens Lyngby,
Dania
(T3) 2238863 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) 1985845 2017 02 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BARD Holding GmbH, Emden,
Niemcy i dokonanie wpisu: DONG Energy Wind Power A/S, Fredericia, Dania

(T3) 2238864 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) 1854555 2017 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SpiralTrans AB, Leksand, Szwecja
i dokonanie wpisu: Spiral Trans SAS, Morsbach, Francja

(T3) 2223800 2017 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SÜDDEKOR GmbH, Laichingen,
Niemcy i dokonanie wpisu: SURTECO DECOR GmbH, Buttenwiesen,
Niemcy

(T3) 2026916 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) 2292187 2017 01 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Wittenstein AG, Igersheim, Niemcy
i dokonanie wpisu: WITTENSTEIN SE, Igersheim, Niemcy

(T3) 1979270 2017 01 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim, Niemcy i dokonanie wpisu: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverkusen, Niemcy

(T3) 2250933 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) 1990493 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) 2283745 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) 2117954 2017 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Finish B.V., Hoofddorp, Holandia
(T3) 2162556 2017 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Jasopels A/S, Bording, Dania i dokonanie wpisu: Eikon Technologies Holding S.à.r.l., Luxembourg,
Luksemburg
(T3) 2147138 2017 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Trützschler Nonwovens GmbH,
Egelsbach, Niemcy i dokonanie wpisu: Oerlikon Textile GmbH & Co.
KG, Remscheid, Niemcy

(T3) 2272643 2017 01 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Wittenstein AG, Igersheim, Niemcy
i dokonanie wpisu: WITTENSTEIN SE, Igersheim, Niemcy
(T3) 2433561 2017 02 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Tex-Ray Industrial Co., Ltd., Taipei
City, Tajwan; King’s Metal Fiber Technologies Co., Ltd., Taipei City,
Tajwan i dokonanie wpisu: King’s Metal Fiber Technologies Co.,
Ltd., Taichung City, Tajwan
(T5) 2427609 2017 02 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DOKA Industrie GmbH, Amstetten,
Austria i dokonanie wpisu: Doka GmbH, Amstetten, Austria

(T3) 2165390 2016 10 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Tyco Electronics AMP
GmbH, Bensheim, Niemcy i dokonanie wpisu: TE Connectivity Germany GmbH, Bensheim, Niemcy

(T3) 2459754 2017 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Siemens VAI Metals Technologies
GmbH, Linz, Austria i dokonanie wpisu: Primetals Technologies Austria GmbH, Linz, Austria

(T3) 2193577 2016 10 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Tyco Electronics AMP
GmbH, Bensheim, Niemcy i dokonanie wpisu: TE Connectivity Germany GmbH, Bensheim, Niemcy

(T3) 2353444 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) 2178684 2017 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Wittenstein AG, Igersheim, Niemcy
i dokonanie wpisu: WITTENSTEIN SE, Igersheim, Niemcy

(T3) 2430948 2017 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kesseböhmer

(T3) 2230568 2017 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zhuhai Seine Technology Limited,
Zhuhai, Chiny i dokonanie wpisu: APEX TECHNOLOGY CO., LTD.,
Zhuhai, Chiny

(T3) 2409713 2017 02 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Genzyme Corporation, Cambridge,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Ionis Pharmaceuticals, Inc., Carlsbad, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 2254441 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) 2409713 2017 02 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Ionis Pharmaceuticals, Inc., Carlsbad, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: KASTLE THERAPEUTICS, LLC, Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki
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(T3) 2591864 2017 03 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Telsonic Holding AG, Bronschho‑
fen, Szwajcaria; Cavitus Pty Ltd, North Sydney, Australia i dokona‑
nie wpisu: Telsonic Holding AG, Bronschhofen, Szwajcaria; Cavitus
Solutions Pty Ltd, Adelaide, Australia
(T3) 2702001 2017 02 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Luvata Espoo Oy, Espoo, Finlandia
i dokonanie wpisu: Luvata Alltop (Zhongshan) Ltd, Zhongshan City,
Chiny
(T3) 2437895 2017 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Dürr Systems GmbH, Bietigheim

‑Bissingen, Niemcy i dokonanie wpisu: Dürr Systems AG,
Bietigheim‑Bissingen, Niemcy
(T3) 2713816 2017 02 07 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Kesseböhmer Holding e.K.,
Bad Essen, Niemcy i dokonanie wpisu: Kesseböhmer Holding KG,
Bad Essen, Niemcy
(T3) 2603615 2017 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Jasopels A/S, Bording, Dania i do‑
konanie wpisu: Eikon Technologies Holding S.à.r.l., Luxembourg,
Luksemburg
(T3) 2629644 2017 02 07 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Kesseböhmer Holding e.K.,
Bad Essen, Niemcy i dokonanie wpisu: Kesseböhmer Holding KG,
Bad Essen, Niemcy
(T3) 2526828 2017 02 14 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Kemmann & Koch GmbH Co.
KG, Velbert, Niemcy i dokonanie wpisu: Brühl & Sippold GmbH,
Bad Steben, Niemcy
(T3) 2570092 2017 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Wittenstein AG, Igersheim, Niemcy
i dokonanie wpisu: WITTENSTEIN SE, Igersheim, Niemcy
(T3) 2602405 2017 01 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: M. Walter Fischbach, Bruksela, Bel‑
gia i dokonanie wpisu: PGB‑International, Melle, Belgia
(T3) 2530418 2017 02 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: KERMI GmbH, Plattling, Niemcy
i dokonanie wpisu: Kermi System GmbH, Plattling, Niemcy
(T3) 2762303 2017 02 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Heinz‑Glas Group Holding HGGH
GmbH & Co. KGaA, Tettau, Niemcy i dokonanie wpisu: Heinz‑Glas
GmbH & Co. KGaA, Tettau‑Kleintettau, Niemcy
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DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU PATENTU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
unieważnionego patentu, datę unieważnienia oraz treść decyzji.
(T3) 2344004 2015 10 12

Unieważniono w całości.
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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PATENTU EUROPEJSKIEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju dokumentu,
numer patentu europejskiego oraz datę wygaśnięcia patentu
europejskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
(T3) 1484070
(T3) 1486221
(T3) 1486722
(T3) 1491420
(T3) 1494187
(T3) 1495678
(T3) 1500717
(T3) 1505372
(T3) 1512707
(T3) 1517239
(T3) 1538231
(T3) 1549511
(T3) 1597160
(T3) 1607365
(T3) 1609045
(T3) 1610416
(T3) 1610590
(T3) 1610592
(T3) 1612032
(T3) 1616621
(T3) 1618776
(T3) 1618863
(T3) 1618975
(T3) 1619215
(T3) 1619727
(T3) 1621245

2016 06 04
2016 06 04
2016 06 09
2016 06 24
2016 06 28
2016 07 05
2016 06 18
2016 07 03
2016 07 03
2016 06 02
2016 07 13
2016 07 19
2016 07 16
2016 06 18
2016 07 26
2016 06 20
2016 06 24
2016 06 23
2016 07 02
2016 07 14
2016 07 21
2016 07 19
2016 07 22
2016 07 09
2016 07 21
2016 07 27

(T3) 1622248
(T3) 1626116
(T3) 1629844
(T3) 1629999
(T3) 1632501
(T3) 1632598
(T3) 1633806
(T3) 1635362
(T3) 1635838
(T3) 1637667
(T3) 1638427
(T3) 1639105
(T3) 1639106
(T3) 1641344
(T3) 1641508
(T3) 1641773
(T3) 1641803
(T3) 1641925
(T3) 1644576
(T3) 1646294
(T3) 1646634
(T3) 1646715
(T3) 1647033
(T3) 1648260
(T3) 1648642
(T3) 1648998

2016 07 19
2016 07 26
2016 07 13
2016 06 24
2016 07 20
2016 07 28
2016 06 07
2016 07 15
2016 06 03
2016 06 08
2016 06 25
2016 06 21
2016 06 21
2016 07 05
2016 07 09
2016 06 28
2016 06 10
2016 07 07
2016 06 23
2016 07 15
2016 07 07
2016 07 22
2016 06 17
2016 06 17
2016 06 03
2016 07 16
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B. WZORY UŻYTKOWE
343
UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
(od nr 69 401 do nr 69 472)
Y1 (11) 69413
(41) 2016 04 11
(51) A01K 1/01 (2006.01)
B65G 25/00 (2006.01)
B65G 23/44 (2006.01)
A01C 3/04 (2006.01)
(21) 123414
(22) 2014 09 29
(72) WRÓBLEWSKI MACIEJ, Gierałtowiec (PL); WRÓBLEWSKI
TADEUSZ, Legnica (PL)
(73) WRÓBLEWSKI MACIEJ, Gierałtowiec (PL)
(54) Zgarniacz łańcuchowy
Y1 (11) 69437
(41) 2017 01 02
(51) A23G 3/54 (2006.01)
A21D 13/36 (2017.01)
(21) 124184
(22) 2015 06 19
(72) WOJTALUK KRZYSZTOF, Bydgoszcz (PL)
(73) MELAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kalisz (PL)
(54) Pralina waflowa
Y1 (11) 69412
(41) 2016 12 19
(51) A44C 23/00 (2006.01)
(21) 124152
(22) 2015 06 08
(72) ŁUKIAŃCZYK ARTUR, Kostrzyn nad Odrą (PL)
(73) ŁUKIAŃCZYK ARTUR PPHU ELEPREC, Kostrzyn nad Odrą (PL)
(54) Różaniec mechaniczny
Y1 (11) 69434
(41) 2016 05 23
(51) A47B 88/493 (2017.01)
(21) 124225
(22) 2015 07 06
(30) 201420667814.6
2014 11 10
CN
(72) NG TAI WAI, Foshan City (CN)
(73) GUANGDONG TAIMING METAL PRODUCTS CO. LTD,
Foshan City (CN)
(54) Trzyczęściowa prowadnica synchroniczna kryta
(41) 2017 02 27
Y1 (11) 69464
(51) A47C 17/175 (2006.01)
(21) 124340
(22) 2015 08 25
(72) SOBIERAJSKI PIOTR, Bartoszyce (PL)
(73) STALMOT & WOLMET SPÓŁKA AKCYJNA, Nidzica (PL)
(54) Mechanizm meblowy
Y1 (11) 69424
(41) 2017 01 02
(51) A47G 1/14 (2006.01)
A47G 1/12 (2006.01)
A47G 1/00 (2006.01)
(21) 124191
(22) 2015 06 22
(72) LEWANDOWSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(73) MONUMI KRZYSZTOF WAGNER SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa (PL)
(54) Antyramka kartonowa

Y1 (11) 69444
(41) 2012 08 13
(51) A47G 1/24 (2006.01)
(62) 393861
(21) 125589
(22) 2011 02 04
(72) CIASTOŃ GRZEGORZ, Zielonka (PL); CIASTOŃ WOJCIECH,
Zielonka (PL)
(73) MIIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(54) Prowadnica nożycowa
(41) 2016 10 24
Y1 (11) 69431
(51) A47G 7/06 (2006.01)
A01G 9/02 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
(21) 123997
(22) 2015 04 17
(72) TUMIŁOWICZ PAWEŁ, Góra (PL)
(73) TUMIŁOWICZ PAWEŁ, Góra (PL)
(54) Pojemnik
(41) 2016 07 04
Y1 (11) 69440
(51) A47J 27/00 (2006.01)
A47J 36/02 (2006.01)
A47J 37/00 (2006.01)
(21) 123654
(22) 2014 12 22
(72) ŁUKOMSKI MARIAN, Oborniki (PL)
(73) ŁUKOMSKI MARIAN, Oborniki (PL)
(54) Naczynie kuchenne ceramiczne żaroodporne do obróbki
cieplnej potraw zwłaszcza na elektrycznych płytach grzejnych
indukcyjnych
Y1 (11) 69425
(41) 2015 05 11
(51) A61F 13/02 (2006.01)
A61L 15/16 (2006.01)
(21) 122481
(22) 2013 10 28
(72) SZYMCZAK JERZY, Gdynia (PL)
(73) SZYMCZAK JERZY, Gdynia (PL)
(54) Opatrunek ochraniający rany‑dystanser
Y1 (11) 69405
(41) 2014 10 13
(51) A61F 13/12 (2006.01)
A61F 13/00 (2006.01)
(22) 2013 04 02
(21) 121898
(72) KOZIK KRYSTYNA, Mysłowice (PL); BUCZEK‑MYSZOR
KRYSTYNA, Tychy (PL)
(73) KOZIK KRYSTYNA, Mysłowice (PL); BUCZEK‑MYSZOR
KRYSTYNA, Tychy (PL)
(54) Korektor owalu twarzy
Y1 (11) 69446
(51) B23B 27/16 (2006.01)
B23B 27/06 (2006.01)
(62) 406854
(21) 125355

(41) 2015 07 20

(22) 2014 01 15

3472

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(72) MALCZEWSKI JAN, Kalisz (PL); MALCZEWSKA JOANNA,
Kalisz (PL)
(73) MALCZEWSKI JAN, Kalisz (PL); MALCZEWSKA JOANNA,
Kalisz (PL)
(54) Nóż tokarski z płytką wieloostrzową z otworem
Y1 (11) 69465
(41) 2017 01 16
(51) B26F 1/28 (2006.01)
B29C 59/08 (2006.01)
B23K 3/03 (2006.01)
(21) 124256
(22) 2015 07 14
(72) KONSTANTYNOWICZ GRAŻYNA, Strączno (PL);
KONSTANTYNOWICZ WIESŁAW, Strączno (PL);
KONSTANTYNOWICZ WALDEMAR, Strączno (PL)
(73) KONSTANTYNOWICZ GRAŻYNA, Strączno (PL);
KONSTANTYNOWICZ WIESŁAW, Strączno (PL);
KONSTANTYNOWICZ WALDEMAR, Strączno (PL)
(54) Narzędzie do wykonywania otworów i gniazd w tworzywie
sztucznym spienionym, zwłaszcza w styropianie
Y1 (11) 69443
(41) 2014 01 20
(51) B60N 2/68 (2006.01)
(62) 400038
(21) 125583
(22) 2012 07 19
(72) SZYMAŃSKI MACIEJ, Napachanie (PL)
(73) SZYMAŃSKI MACIEJ, Napachanie (PL)
(54) Stelaż fotela pojazdu komunikacji zbiorowej
Y1 (11) 69432
(41) 2017 06 05
(51) B60R 99/00 (2009.01)
B66F 15/00 (2006.01)
(21) 125726
(22) 2016 11 03
(72) SZCZYKUTOWICZ JACEK, Lechów (PL)
(73) SZCZYKUTOWICZ JACEK, Lechów (PL)
(54) Przyrząd do podnoszenia i opuszczania długich przedmiotów,
zwłaszcza listew
Y1 (11) 69423
(41) 2017 01 16
(51) B61C 17/04 (2006.01)
(21) 124234
(22) 2015 07 06
(72) CHMIELEWSKI WITOLD, Gliwice (PL); DOBRZAŃSKI JANUSZ,
Gliwice (PL); KAMIŃSKI GRZEGORZ, Rybnik (PL); HEJCZYK
TOMASZ, Marklowice (PL)
(73) ENTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice (PL)
(54) Moduł jednostki centralnej panelu sterującego pojazdu,
zwłaszcza szynowego
Y1 (11) 69447
(41) 2017 02 27
(51) B61G 1/36 (2006.01)
B61G 5/02 (2006.01)
B61B 13/00 (2006.01)
(21) 124342
(22) 2015 08 26
(72) MALINOWSKI RYSZARD, Łęczna (PL)
(73) MALINOWSKI RYSZARD MALINEX PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO -USŁUGOWE, Łęczna (PL)
(54) Zaczep hakowy
Y1 (11) 69421
(41) 2017 01 02
(51) B65D 5/06 (2006.01)
B65D 5/10 (2006.01)
(21) 124208
(22) 2015 06 26
(72) PROKOPEK JAN, Toruń (PL)
(73) PROKOPEK JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO -HANDLOWE PROJAN, Toruń (PL)
(54) Opakowanie zamykane

Nr 10/2017

Y1 (11) 69422
(41) 2017 01 02
(51) B65D 5/06 (2006.01)
B65D 5/10 (2006.01)
(21) 124209
(22) 2015 06 26
(72) PROKOPEK JAN, Toruń (PL)
(73) PROKOPEK JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO -HANDLOWE PROJAN, Toruń (PL)
(54) Opakowanie zamykane
Y1 (11) 69408
(41) 2014 09 15
(51) B65D 19/44 (2006.01)
B65H 49/38 (2006.01)
(21) 121790
(22) 2013 03 01
(72) GAŁUSZKA STANISŁAW, Jasło (PL)
(73) ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ TARNOPAK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasło (PL)
(54) Urządzenie do transportu szpul kablowych oraz przechowywania i odwijania kabla
Y1 (11) 69469
(41) 2015 01 19
(51) B65D 75/30 (2006.01)
B65D 37/00 (2006.01)
B65D 65/10 (2006.01)
A45D 40/00 (2006.01)
A61Q 11/00 (2006.01)
(21) 122226
(22) 2013 07 10
(72) SAWICKI BARTOSZ, Gdańsk (PL)
(73) SAWICKI BARTOSZ, Gdańsk (PL)
(54) Jednorazowe opakowanie pasty do zębów
Y1 (11) 69472
(41) 2017 01 16
(51) B65D 88/50 (2006.01)
B65D 33/01 (2006.01)
A01F 25/00 (2006.01)
(21) 124246
(22) 2015 07 09
(72) GAJOR ROBERT, Lublin (PL)
(73) WIKANA BIOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Opakowanie magazynowo-transportowe, zwłaszcza do nawozów i pasz
Y1 (11) 69459
(41) 2017 01 16
(51) B65F 1/00 (2006.01)
C05F 17/02 (2006.01)
(21) 125108
(22) 2016 05 11
(72) GRALAK JAN, Klotyldzin (PL)
(73) GRALAK JAN GRAJAN ZAKŁAD PRODUKCYJNO -USŁUGOWO-HANDLOWY, Klotyldzin (PL)
(54) Instalacja zasilania reaktora
Y1 (11) 69433
(41) 2016 10 24
(51) B65H 5/08 (2006.01)
G07F 11/02 (2006.01)
F25D 11/00 (2006.01)
(21) 124761
(22) 2015 04 13
(72) GÓRCZYŃSKI ANDRZEJ, Bielsko -Biała (PL)
(73) ROBOTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko -Biała (PL)
(54) Urządzenie do sprzedaży lodów
Y1 (11) 69448
(51) E01B 25/22 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
E21F 17/02 (2006.01)
(21) 125153

(41) 2017 01 30

(22) 2016 05 19

Nr 10/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(72) SŁOWIK BOGDAN, Ruda Śląska (PL); ROTKEGEL MAREK,
Katowice (PL); PRUSEK STANISŁAW, Wieszowa (PL); RAJWA
SYLWESTER, Ruda Śląska (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Złącze zawiesia kolejki podwieszonej
Y1 (11) 69449
(41) 2017 01 30
(51) E01B 25/22 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
E21F 17/02 (2006.01)
(21) 125156
(22) 2016 05 19
(72) SŁOWIK BOGDAN, Ruda Śląska (PL); ROTKEGEL MAREK,
Katowice (PL); PRUSEK STANISŁAW, Wieszowa (PL); RAJWA
SYLWESTER, Ruda Śląska (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Złącze zawiesia kolejki podwieszonej
Y1 (11) 69438
(41) 2015 08 03
(51) E01B 25/24 (2006.01)
(21) 123577
(22) 2014 11 28
(72) WITOSŁAWSKI ANDRZEJ, Lublin (PL)
(73) ZAKŁADY PRODUKCYJNO -HANDLOWE STALPOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Hak złącza dolnego
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(73) ŚLIWKA PIOTR, Katowice (PL)
(54) Filtr zapachów, zwłaszcza dla przydomowych zbiorników ścieków lub oczyszczalni ścieków
Y1 (11) 69442
(41) 2016 08 01
(51) E04B 9/00 (2006.01)
E04B 9/18 (2006.01)
F16B 19/08 (2006.01)
(21) 123756
(22) 2015 01 30
(72) SZCZEPKOWSKI RAFAŁ, Olsztyn (PL)
(73) BARWA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stawiguda (PL)
(54) Blokada do montażu sufitów podwieszanych
Y1 (11) 69453
(41) 2017 02 13
(51) E04C 2/26 (2006.01)
E04C 2/288 (2006.01)
(21) 125557
(22) 2016 09 09
(72) KACZMAREK KRZYSZTOF, Rawicz (PL)
(73) ZPB KACZMAREK SPÓŁKA AKCYJNA, Folwark (PL)
(54) Prefabrykat elementu ściany

Y1 (11) 69420
(41) 2017 01 02
(51) E01B 29/00 (2006.01)
(21) 124193
(22) 2015 06 23
(72) ZAREMBA MARIUSZ, Kraków (PL)
(73) M & MR TRADING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(54) Urządzenie do układania torów dla pojazdów szynowych

Y1 (11) 69426
(41) 2016 10 10
(51) E04C 3/04 (2006.01)
E04C 3/07 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
E04B 2/78 (2006.01)
(21) 123850
(22) 2015 04 01
(72) LANDSBERG TOMASZ, Wolental (PL)
(73) LANDSBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wolental (PL)
(54) Profil stalowy zimno gięty

Y1 (11) 69463
(41) 2017 03 13
(51) E01C 5/00 (2006.01)
(21) 124353
(22) 2015 08 28
(72) DRATWA ROMAN STANISŁAW, Kalety (PL); DRATWA
MAGDALENA MARIA, Kalety (PL)
(73) WPŻ ELBUD GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Owśnice (PL)
(54) Płyta drogowa o zwiększonej wytrzymałości

Y1 (11) 69430
(41) 2016 12 05
(51) E04D 13/02 (2006.01)
(21) 124113
(22) 2015 05 26
(72) MUCHA ŁUKASZ, Grybów (PL); SIEDLARZ JÓZEF,
Ptaszkowa (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Kołnierz zwłaszcza okna dachowego

Y1 (11) 69456
(41) 2017 05 08
(51) E03B 9/02 (2006.01)
E03B 9/08 (2006.01)
F16K 1/02 (2006.01)
(21) 124524
(22) 2015 10 26
(72) STANISZEWSKI TOMASZ, Harklowa (PL); RAŚ MICHAŁ, Nawsie
Kołaczyckie (PL)
(73) FABRYKA ARMATUR JAFAR SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło (PL)
(54) Węzeł uszczelniająco -odwadniający w zaworze zamykającym
w hydrancie

Y1 (11) 69409
(41) 2015 02 02
(51) E04D 13/03 (2006.01)
E06B 5/11 (2006.01)
(21) 122249
(22) 2013 07 23
(72) FUSIEK BOGUSŁAW, Dorchester (US); FIGURSKI ADAM,
Nielubia (PL)
(73) ROYAL EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice Dolne (PL)
(54) Moduł ramy

Y1 (11) 69406
(41) 2015 08 31
(51) E03F 3/04 (2006.01)
F16L 5/02 (2006.01)
(21) 122812
(22) 2014 02 20
(72) STYRNA ANDRZEJ, Bochnia (PL)
(73) STYRNA ANDRZEJ, Bochnia (PL)
(54) Stropowa kształtka przepustowa
Y1 (11) 69407
(41) 2015 11 09
(51) E03F 5/08 (2006.01)
B01D 35/02 (2006.01)
(21) 123045
(22) 2014 04 29
(72) ŚLIWKA PIOTR, Katowice (PL)

Y1 (11) 69450
(41) 2017 02 13
(51) E04D 13/18 (2014.01)
F24J 2/00 (2014.01)
E04D 3/30 (2006.01)
(21) 125290
(22) 2016 07 01
(72) ANTAFIJCZUK OLEKSANDRA, Warszawa (PL)
(73) ELECTROTILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Element pokrycia dachu wyposażony w umieszczony na nim
element fotowoltaiczny
Y1 (11) 69427
(41) 2016 09 12
(51) E04D 13/064 (2006.01)
E04D 13/068 (2006.01)
(21) 123881
(22) 2015 03 09
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(72) WIŚNIEWSKI MAREK, Brody (PL)
(73) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock (PL)
(54) Narożnik rynnowy, zwłaszcza z tworzywa sztucznego
Y1 (11) 69439
(41) 2016 06 20
(51) E04D 13/068 (2006.01)
E04D 13/072 (2006.01)
(21) 123597
(22) 2014 12 09
(72) BURYŁO SZCZEPAN, Kraków (PL)
(73) GPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Balice (PL)
(54) Hak rynnowy
Y1 (11) 69462
(41) 2017 03 13
(51) E04F 15/06 (2006.01)
E04C 2/42 (2006.01)
(21) 124348
(22) 2015 08 31
(72) DUDEK MIKOŁAJ, Kraków (PL)
(73) DUMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mysłowice (PL)
(54) Krata metalowa podłogowa
Y1 (11) 69428
(41) 2016 11 07
(51) E04G 1/14 (2006.01)
E04G 1/00 (2006.01)
E04G 7/30 (2006.01)
(21) 124029
(22) 2015 05 04
(72) SADLAK MARCIN, Warszawa (PL)
(73) SADLAK MARCIN DELTA, Warszawa (PL)
(54) Rama rusztowaniowa startowa
Y1 (11) 69429
(41) 2016 11 07
(51) E04G 1/14 (2006.01)
E04G 1/00 (2006.01)
E04G 7/30 (2006.01)
(21) 124030
(22) 2015 05 04
(72) SADLAK MARCIN, Warszawa (PL)
(73) SADLAK MARCIN DELTA, Warszawa (PL)
(54) Rama rusztowaniowa dwustronna
Y1 (11) 69415
(41) 2017 01 30
(51) E04G 1/15 (2006.01)
E04G 5/08 (2006.01)
(21) 124260
(22) 2015 07 16
(72) KRÓLAK WACŁAW, Siedlce (PL); BURDAN DARIUSZ,
Siedlce (PL)
(73) ALTRAD -MOSTOSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlce (PL)
(54) Pomost roboczy
Y1 (11) 69461
(41) 2017 01 16
(51) E04G 3/26 (2006.01)
E04D 13/12 (2006.01)
(21) 124238
(22) 2015 07 06
(72) STASZEWSKI TOMASZ, Poznań (PL)
(73) PAROTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skórzewo (PL)
(54) Podest ławy kominiarskiej
Y1 (11) 69417
(51) E04G 21/08 (2006.01)
B28B 1/093 (2006.01)
B28B 1/08 (2006.01)
B06B 1/02 (2006.01)
B22C 15/12 (2006.01)
B22C 15/10 (2006.01)
(21) 124210

(41) 2017 01 02

(22) 2015 06 26

Nr 10/2017

(72) FORYSIAK DANIEL, Kępno (PL); KRÓL MAREK,
Stara Kuźnica (PL)
(73) ZAKŁAD PRODUKCYJNO -USŁUGOWO -HANDLOWY REMBET
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kępno (PL)
(54) Wibrator wgłębny do betonu
Y1 (11) 69414
(41) 2016 01 04
(51) E04H 17/22 (2006.01)
(21) 123185
(22) 2014 06 23
(72) NOWAK KRZYSZTOF, Nowy Sącz (PL)
(73) WIŚNIOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA,
Wielogłowy (PL)
(54) Uchwyt
Y1 (11) 69403
(41) 2016 05 09
(51) E04H 17/22 (2006.01)
E04H 17/08 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
E01F 9/011 (2006.01)
(21) 123519
(22) 2014 10 31
(72) GRZYB RYSZARD, Zabrze (PL); KRZYSICA MAREK,
Wieliczka (PL); PODGÓRNY TOMASZ, Ruda Śląska (PL)
(73) BETAFENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kotlarnia (PL); GPT STAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom (PL)
(54) Kotwa dwuskrzydłowa
Y1 (11) 69411
(41) 2015 04 13
(51) E06B 3/42 (2006.01)
(21) 122446
(22) 2013 10 10
(72) PĘDZISZ KRZYSZTOF, Warszawa (PL); NADOLSKI JANUSZ,
Warszawa (PL)
(73) VALCOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Dwupołożeniowy uchwyt mocowania maskownicy do systemu
do drzwi przesuwnych
Y1 (11) 69455
(41) 2017 03 27
(51) E06B 3/86 (2006.01)
E06B 3/78 (2006.01)
(21) 124504
(22) 2015 09 24
(72) KIPCZAK KRZYSZTOF, Manasterz (PL)
(73) KIPCZAK KRZYSZTOF, Manasterz (PL)
(54) Drzwi zewnętrzne kompozytowe
Y1 (11) 69468
(41) 2016 12 05
(51) E06B 3/964 (2006.01)
E06B 3/96 (2006.01)
(21) 124115
(22) 2015 05 26
(72) ROZNOWSKI MARIUSZ, Kożuszki-Parcel (PL); MIRSKI TOMASZ,
Kożuszki-Parcel (PL)
(73) MFO SPÓŁKA AKCYJNA, Kożuszki-Parcel (PL)
(54) Kształtownik cienkościenny o przekroju zamkniętym
Y1 (11) 69402
(41) 2016 03 14
(51) E21B 4/02 (2006.01)
B23B 45/04 (2006.01)
B23B 47/24 (2006.01)
(21) 123384
(22) 2014 09 11
(72) MARULEWSKI JACEK, Tarnowskie Góry (PL); WARTAK MARCIN,
Bukowno (PL)
(73) METAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice (PL)
(54) Wiertarka ręczna

Nr 10/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Y1 (11) 69416
(41) 2017 01 02
(51) E21F 13/00 (2006.01)
B65G 47/00 (2006.01)
(21) 124222
(22) 2015 07 01
(72) ŚWITKA KRZYSZTOF JAN, Bydgoszcz (PL)
(73) LSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(54) Przesyp kątowy rozsypowy
Y1 (11) 69445
(41) 2014 01 07
(51) F02B 53/00 (2006.01)
(62) 399759
(21) 125764
(22) 2012 07 02
(72) FURMANIAK ZYGMUNT, Rostarzewo (PL)
(73) FURMANIAK ZYGMUNT, Rostarzewo (PL)
(54) Tłokowy silnik spalinowy
Y1 (11) 69410
(41) 2013 09 16
(51) F02M 21/02 (2006.01)
F02M 61/18 (2006.01)
(21) 120824
(22) 2012 03 06
(72) ŁAPIŃSKI KRZYSZTOF, Łapy (PL)
(73) LPGTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(54) Wtryskiwacz gazu
Y1 (11) 69401
(41) 2016 01 18
(51) F04D 29/60 (2006.01)
(21) 123230
(22) 2014 07 10
(72) CHMIELARZ WIESŁAW, Ozimek (PL); MOCZKO PRZEMYSŁAW,
Wrocław (PL); WRÓBLEWSKI ANDRZEJ, Katowice (PL);
WRÓBLEWSKI JACEK, Katowice (PL)
(73) WRÓBLEWSKI ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE ENERGOWENT, Katowice (PL)
(54) Przyrząd montażowy wirnika wentylatora osiowego
Y1 (11) 69454
(41) 2017 04 24
(51) F16D 65/02 (2006.01)
F16D 55/36 (2006.01)
E21C 29/00 (2006.01)
(21) 124503
(22) 2015 10 18
(72) KRUPIŃSKI JERZY, Radomsko (PL)
(73) ANKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(54) Zespół piasty mostu napędowego do pojazdów górniczych
Y1 (11) 69466
(41) 2017 04 10
(51) F16K 17/04 (2006.01)
F16K 27/00 (2006.01)
(21) 124453
(22) 2015 10 05
(72) BIENIASZEWSKA MAŁGORZATA, Zielona Góra/
Jędrzychów (PL); MICHALSKI MARCIN, Stary Kisielin (PL); GDULA
EMIL, Siedlisko (PL); BABIRECKI WOJCIECH, Zielona Góra (PL)
(73) MB-PNEUMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sulechów (PL)
(54) Zawór kontrolny
Y1 (11) 69460
(41) 2017 03 13
(51) F16L 3/04 (2006.01)
(21) 124354
(22) 2015 08 31
(72) GOGOL GRZEGORZ, Białystok (PL)
(73) KAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kleosin (PL)
(54) Uchwyt do prowadzenia rury
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Y1 (11) 69467
(41) 2017 03 13
(51) F16L 3/10 (2006.01)
(21) 124369
(22) 2015 09 09
(72) TRĄBA ZYGMUNT JÓZEF, Tarnowskie Góry (PL); MULARCZYK
PAWEŁ PRZEMYSŁAW, Tarnowskie Góry (PL)
(73) ZAKŁAD WYTWÓRCZY URZĄDZEŃ GAZOWNICZYCH
INTERGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnowskie Góry (PL)
(54) Uchwyt rurociągu
Y1 (11) 69418
(41) 2016 04 11
(51) F16L 33/03 (2006.01)
B65D 63/10 (2006.01)
(21) 124326
(22) 2015 08 17
(72) SIDŁO ANDRZEJ, Kielce (PL)
(73) SIDŁO ANDRZEJ, Kielce (PL)
(54) Opaska zaciskowa
Y1 (11) 69457
(41) 2017 05 08
(51) F16L 47/00 (2006.01)
F16L 47/02 (2006.01)
F16L 13/02 (2006.01)
(21) 124546
(22) 2015 11 02
(72) WIEJACHA LESZEK, Ustroń (PL); WIEJACHA BOGUMIŁA,
Ustroń (PL); FUCHS KATARZYNA, Ustroń (PL); FUCHS MAGDALENA,
Cisownica (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO
HANDLOWE SIGMA LI SPÓŁKA JAWNA WIEJACHA, Goleszów (PL)
(54) Kształtka zgrzewana do rur z tworzyw sztucznych
Y1 (11) 69404
(41) 2016 05 23
(51) F23K 3/16 (2006.01)
(21) 123535
(22) 2014 11 12
(72) RUDZIŃSKI ZBIGNIEW, Wejherowo (PL)
(73) FABRYKA KOTŁÓW FAKO SPÓŁKA AKCYJNA, Rumia (PL)
(54) Urządzenie do podawania biomasy, zwłaszcza kawałkowej
do kotła
Y1 (11) 69419
(41) 2013 08 05
(51) F24D 3/14 (2006.01)
F24D 13/02 (2006.01)
(62) 398001
(21) 124249
(22) 2012 02 03
(72) MARCZAK ANDRZEJ, Szczecin (PL)
(73) MARCZAK ANDRZEJ, Szczecin (PL)
(54) Grzejnik modułowy
Y1 (11) 69441
(41) 2016 08 01
(51) F25D 23/02 (2006.01)
A47F 3/04 (2006.01)
(21) 123732
(22) 2015 01 21
(72) RUTKOWSKI MICHAŁ, Gaszowice (PL)
(73) JBG -2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszowice (PL)
(54) Pokrywa zamykająca
Y1 (11) 69458
(41) 2011 10 24
(51) G01N 33/48 (2006.01)
G01N 21/05 (2006.01)
G01J 3/10 (2006.01)
(62) 391030
(21) 124663
(22) 2010 04 21
(72) GRABOWSKA ILONA, Warszawa (PL); CHUDY MICHAŁ,
Żyrardów (PL); DYBKO ARTUR, Warszawa (PL); BRZÓZKA ZBIGNIEW,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Mikrosystem przepływowy do oznaczania bioanalitów
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Y1 (11) 69435
(41) 2016 12 05
(51) G09F 15/00 (2006.01)
G09F 7/20 (2006.01)
E01F 9/011 (2006.01)
(21) 124132
(22) 2015 06 01
(72) BEDNARCZYK MICHAŁ, Ciechanów (PL); CHOJKA AGNIESZKA,
Ujazd (PL); JANOWSKI ARTUR, Olsztyn (PL); KOWALCZYK ANNA,
Sząbruk (PL); KOWALCZYK KAMIL, Sząbruk (PL); ZWIROWICZ-RUTKOWSKA AGNIESZKA, Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO -MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Znak informacyjny dla obiektów e-turystyki, zwłaszcza turystyki
religijnej
Y1 (11) 69452
(41) 2014 03 03
(51) G10K 11/168 (2006.01)
(62) 404303
(21) 125353
(22) 2011 11 21
(30) 20106292
2010 12 03
FI
(86) 2011 11 21
PCT/FI11/51018
(87) 2012 06 07
WO12/072872
(72) HJELT TUOMO, Lappeenranta (FI); MIELIKÄINEN JUHA,
Kuukanniemi (FI)
(73) Paroc Oy Ab, Helsinki (FI)
(54) Tłumik z wełny mineralnej do układu klimatyzacji
Y1 (11) 69436
(41) 2016 12 19
(51) H01R 24/00 (2011.01)
(21) 124154
(22) 2015 06 08
(72) RACHAŃSKI MIROSŁAW, Gdynia (PL)
(73) RADMOR SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
(54) Mechanizm połączenia rozłącznego korpusu urządzenia,
zwłaszcza nadawczo -odbiorczego z korpusem zasilacza
Y1 (11) 69451
(41) 2014 12 22
(51) H02K 1/20 (2006.01)
H02K 9/19 (2006.01)
(62) 404299
(21) 125352
(22) 2013 06 12
(72) DUKALSKI PIOTR, Katowice (PL); RADWAŃSKI WOJCIECH,
Katowice (PL); GLINKA TADEUSZ, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL,
Katowice (PL)
(54) Stojan wewnętrzny silnika elektrycznego
Y1 (11) 69470
(41) 2016 09 26
(51) H02K 1/27 (2006.01)
(62) 124389
(21) 125056
(22) 2012 02 08
(72) GAWRON STANISŁAW, Tychy (PL); GLINKA TADEUSZ,
Gliwice (PL); GLINKA MAREK, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL,
Katowice (PL)
(54) Wirnik wysokoobrotowy maszyny elektrycznej z magnesami
trwałymi
Y1 (11) 69471
(41) 2016 09 26
(51) H02K 1/27 (2006.01)
(62) 124389
(21) 125057
(22) 2012 02 08
(72) GAWRON STANISŁAW, Tychy (PL); GLINKA TADEUSZ,
Gliwice (PL); GLINKA MAREK, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL,
Katowice (PL)
(54) Wirnik wysokoobrotowy maszyny elektrycznej z magnesami
trwałymi

Nr 10/2017

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

1

2

1

2

A01C 3/04 (2006.01)
A01F 25/00 (2006.01)
A01G 9/02 (2006.01)
A01K 1/01 (2006.01)
A21D 13/36 (2017.01)
A23G 3/54 (2006.01)
A44C 23/00 (2006.01)
A45D 40/00 (2006.01)
A47B 88/493 (2017.01)
A47C 17/175 (2006.01)
A47F 3/04 (2006.01)
A47G 1/14 (2006.01)
A47G 1/12 (2006.01)
A47G 1/00 (2006.01)
A47G 1/24 (2006.01)
A47G 7/06 (2006.01)
A47J 27/00 (2006.01)
A47J 36/02 (2006.01)
A47J 37/00 (2006.01)
A61F 13/02 (2006.01)
A61F 13/12 (2006.01)
A61F 13/00 (2006.01)
A61L 15/16 (2006.01)
A61Q 11/00 (2006.01)
B01D 35/02 (2006.01)
B06B 1/02 (2006.01)
B22C 15/12 (2006.01)
B22C 15/10 (2006.01)
B23B 27/16 (2006.01)
B23B 27/06 (2006.01)
B23B 45/04 (2006.01)
B23B 47/24 (2006.01)
B23K 3/03 (2006.01)
B26F 1/28 (2006.01)
B28B 1/093 (2006.01)
B28B 1/08 (2006.01)
B29C 59/08 (2006.01)
B60N 2/68 (2006.01)
B60R 99/00 (2009.01)
B61B 13/00 (2006.01)
B61C 17/04 (2006.01)
B61G 1/36 (2006.01)
B61G 5/02 (2006.01)
B65D 5/06 (2006.01)
B65D 5/10 (2006.01)
B65D 5/06 (2006.01)
B65D 5/10 (2006.01)
B65D 19/44 (2006.01)
B65D 75/30 (2006.01)
B65D 37/00 (2006.01)
B65D 65/10 (2006.01)
B65D 88/50 (2006.01)
B65D 33/01 (2006.01)
B65D 63/10 (2006.01)
B65F 1/00 (2006.01)
B65G 25/00 (2006.01)
B65G 23/44 (2006.01)
B65G 47/00 (2006.01)
B65H 49/38 (2006.01)

69413*
69472*
69431*
69413
69437*
69437
69412
69469*
69434
69464
69441*
69424
69424*
69424*
69444
69431
69440
69440*
69440*
69425
69405
69405*
69425*
69469*
69407*
69417*
69417*
69417*
69446
69446*
69402*
69402*
69465*
69465
69417*
69417*
69465*
69443
69432
69447*
69423
69447
69447*
69421
69421*
69422
69422*
69408
69469
69469*
69469*
69472
69472*
69418*
69459
69413*
69413*
69416*
69408*

B65H 5/08 (2006.01)
B66F 15/00 (2006.01)
C05F 17/02 (2006.01)
E01B 25/22 (2006.01)
E01B 25/22 (2006.01)
E01B 25/24 (2006.01)
E01B 29/00 (2006.01)
E01C 5/00 (2006.01)
E01F 9/011 (2006.01)
E01F 9/011 (2006.01)
E03B 9/02 (2006.01)
E03B 9/08 (2006.01)
E03F 3/04 (2006.01)
E03F 5/08 (2006.01)
E04B 9/00 (2006.01)
E04B 9/18 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
E04B 2/78 (2006.01)
E04C 2/26 (2006.01)
E04C 2/288 (2006.01)
E04C 3/04 (2006.01)
E04C 3/07 (2006.01)
E04C 2/42 (2006.01)
E04D 13/02 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04D 13/18 (2014.01)
E04D 3/30 (2006.01)
E04D 13/064 (2006.01)
E04D 13/068 (2006.01)
E04D 13/068 (2006.01)
E04D 13/072 (2006.01)
E04D 13/12 (2006.01)
E04F 15/06 (2006.01)
E04G 1/14 (2006.01)
E04G 1/00 (2006.01)
E04G 7/30 (2006.01)
E04G 1/14 (2006.01)
E04G 1/00 (2006.01)
E04G 7/30 (2006.01)
E04G 1/15 (2006.01)
E04G 5/08 (2006.01)
E04G 3/26 (2006.01)
E04G 21/08 (2006.01)
E04H 17/22 (2006.01)
E04H 17/22 (2006.01)
E04H 17/08 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
E06B 5/11 (2006.01)
E06B 3/42 (2006.01)
E06B 3/86 (2006.01)
E06B 3/78 (2006.01)
E06B 3/964 (2006.01)
E06B 3/96 (2006.01)
E21B 4/02 (2006.01)
E21C 29/00 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
E21F 17/02 (2006.01)
E21F 17/02 (2006.01)

69433
69432*
69459*
69448
69449
69438
69420
69463
69403*
69435*
69456
69456*
69406
69407
69442
69442*
69426*
69426*
69453
69453*
69426
69426*
69462*
69430
69409
69450
69450*
69427
69427*
69439
69439*
69461*
69462
69428
69428*
69428*
69429
69429*
69429*
69415
69415*
69461
69417
69414
69403
69403*
69403*
69409*
69411
69455
69455*
69468
69468*
69402
69454*
69448*
69449*
69448*
69449*
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1

2

1

2

E21F 13/00 (2006.01)
F02B 53/00 (2006.01)
F02M 21/02 (2006.01)
F02M 61/18 (2006.01)
F04D 29/60 (2006.01)
F16B 19/08 (2006.01)
F16D 65/02 (2006.01)
F16D 55/36 (2006.01)
F16K 1/02 (2006.01)
F16K 17/04 (2006.01)
F16K 27/00 (2006.01)
F16L 5/02 (2006.01)
F16L 3/04 (2006.01)
F16L 3/10 (2006.01)
F16L 33/03 (2006.01)
F16L 47/00 (2006.01)
F16L 47/02 (2006.01)
F16L 13/02 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)

69416
69445
69410
69410*
69401
69442*
69454
69454*
69456*
69466
69466*
69406*
69460
69467
69418
69457
69457*
69457*
69431*

F23K 3/16 (2006.01)
F24D 3/14 (2006.01)
F24D 13/02 (2006.01)
F24J 2/00 (2014.01)
F25D 11/00 (2006.01)
F25D 23/02 (2006.01)
G01J 3/10 (2006.01)
G01N 33/48 (2006.01)
G01N 21/05 (2006.01)
G07F 11/02 (2006.01)
G09F 15/00 (2006.01)
G09F 7/20 (2006.01)
G10K 11/168 (2006.01)
H01R 24/00 (2011.01)
H02K 1/20 (2006.01)
H02K 9/19 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)

69404
69419
69419*
69450*
69433*
69441
69458*
69458
69458*
69433*
69435
69435*
69452
69436
69451
69451*
69470
69471

*) Prawo ochronne oznaczone więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym.
Ogłoszenie dotyczące tego prawa ochronnego można znaleźć pod symbolem
klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

1

2

1

2

69401
69402
69403
69404
69405
69406
69407
69408
69409
69410
69411
69412
69413
69414
69415
69416
69417
69418
69419
69420
69421
69422
69423
69424
69425
69426
69427
69428
69429
69430
69431
69432
69433

F04D 29/60 (2006.01)
E21B 4/02 (2006.01)
E04H 17/22 (2006.01)
F23K 3/16 (2006.01)
A61F 13/12 (2006.01)
E03F 3/04 (2006.01)
E03F 5/08 (2006.01)
B65D 19/44 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
F02M 21/02 (2006.01)
E06B 3/42 (2006.01)
A44C 23/00 (2006.01)
A01K 1/01 (2006.01)
E04H 17/22 (2006.01)
E04G 1/15 (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)
E04G 21/08 (2006.01)
F16L 33/03 (2006.01)
F24D 3/14 (2006.01)
E01B 29/00 (2006.01)
B65D 5/06 (2006.01)
B65D 5/06 (2006.01)
B61C 17/04 (2006.01)
A47G 1/14 (2006.01)
A61F 13/02 (2006.01)
E04C 3/04 (2006.01)
E04D 13/064 (2006.01)
E04G 1/14 (2006.01)
E04G 1/14 (2006.01)
E04D 13/02 (2006.01)
A47G 7/06 (2006.01)
B60R 99/00 (2009.01)
B65H 5/08 (2006.01)

69434
69435
69436
69437
69438
69439
69440
69441
69442
69443
69444
69445
69446
69447
69448
69449
69450
69451
69452
69453
69454
69455
69456
69457
69458
69459
69460
69461
69462
69463
69464
69465
69466

A47B 88/493 (2017.01)
G09F 15/00 (2006.01)
H01R 24/00 (2011.01)
A23G 3/54 (2006.01)
E01B 25/24 (2006.01)
E04D 13/068 (2006.01)
A47J 27/00 (2006.01)
F25D 23/02 (2006.01)
E04B 9/00 (2006.01)
B60N 2/68 (2006.01)
A47G 1/24 (2006.01)
F02B 53/00 (2006.01)
B23B 27/16 (2006.01)
B61G 1/36 (2006.01)
E01B 25/22 (2006.01)
E01B 25/22 (2006.01)
E04D 13/18 (2014.01)
H02K 1/20 (2006.01)
G10K 11/168 (2006.01)
E04C 2/26 (2006.01)
F16D 65/02 (2006.01)
E06B 3/86 (2006.01)
E03B 9/02 (2006.01)
F16L 47/00 (2006.01)
G01N 33/48 (2006.01)
B65F 1/00 (2006.01)
F16L 3/04 (2006.01)
E04G 3/26 (2006.01)
E04F 15/06 (2006.01)
E01C 5/00 (2006.01)
A47C 17/175 (2006.01)
B26F 1/28 (2006.01)
F16K 17/04 (2006.01)

1

3477
2

69467 F16L 3/10 (2006.01)
69468 E06B 3/964 (2006.01)
69469 B65D 75/30 (2006.01)

1

2

69470
69471
69472

H02K 1/27 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)
B65D 88/50 (2006.01)
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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).
121024
121572
121990
122216
123108
123115
123636
123769
123799

24/2013
13/2013
23/2014
02/2015
25/2015
25/2015
13/2016
17/2016
18/2016

123929
123948
123949
124171
124172
124195
124214
124499
125128

20/2016
22/2016
21/2016
26/2016
26/2016
01/2017
01/2017
01/2017
25/2016

345
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).
124293

04/2017

346
DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA OCHRONNEGO
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).
121642
121849
122039
122041
122246
122507
122557
122693
122925
123349
123351
123352
123404

14/2014
20/2014
24/2014
24/2014
03/2015
10/2015
11/2015
14/2015
20/2015
06/2015
12/2015
12/2015
07/2016

123420
123432
123586
123607
123620
123696
123702
123812
123816
123835
123849
123986
123995

08/2016
08/2016
12/2016
13/2016
13/2016
15/2016
15/2016
18/2016
18/2016
18/2016
18/2016
25/2015
22/2016
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE
PRAW OCHRONNYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
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) 65217 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA, Skarżysko-Kamienna, Polska 260637552 i dokonanie wpisu: MEDINICE
SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, Polska 260637552
(Y1) 65668 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BIATEL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 050208552 i dokonanie wpisu: AQUARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015445911
(Y1) 65990 2017 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ACINO AG, Miesbach, Niemcy i dokonanie wpisu: Luye Pharma AG, Miesbach, Niemcy
(Y1) 67022 2017 05 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KREZYMON ALEKSANDRA PETROBOX,
Olsztyn, Polska 280265490 i dokonanie wpisu: KREZYMON ALEKSANDRA PETROBOX, Ługwałd, Polska 280265490
(Y1) 67068 2017 03 23 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
(Y1) 67574 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
(Y1) 68247 2017 05 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KONGSKILDE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno, Polska 610037620 i dokonanie wpisu: CNH INDUSTRIAL KUTNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno, Polska 363887246
(Y1) 68248 2017 05 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KONGSKILDE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno, Polska 610037620 i dokonanie wpisu: CNH INDUSTRIAL KUTNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno, Polska 363887246
(Y1) 68249 2017 05 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KONGSKILDE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno, Polska 610037620 i dokonanie wpisu: CNH INDUSTRIAL KUTNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno, Polska 363887246
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(Y1) 68250 2017 05 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KONGSKILDE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno, Polska 610037620 i dokonanie wpisu: CNH INDUSTRIAL KUTNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno, Polska 363887246
(Y1) 68668 2017 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PIOTROWSKI PIOTR, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: „INTEGRA” MALIRZ, ZWIERZYCKI SPÓŁKA JAWNA, Gliwice, Polska 271818680
(Y1) 68669 2017 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PIOTROWSKI PIOTR, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: „INTEGRA” MALIRZ, ZWIERZYCKI SPÓŁKA JAWNA, Gliwice, Polska 271818680
(Y1) 68670 2017 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PIOTROWSKI PIOTR, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: „INTEGRA” MALIRZ, ZWIERZYCKI SPÓŁKA JAWNA, Gliwice, Polska 271818680
(Y1) 68671 2017 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PIOTROWSKI PIOTR, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: „INTEGRA” MALIRZ, ZWIERZYCKI SPÓŁKA JAWNA, Gliwice, Polska 271818680
(Y1) 68989 2017 05 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZWOLIŃSKI MIROSŁAW, Siedlce, Polska i dokonanie wpisu: OLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żabokliki, Polska 140662959
(Y1) 68990 2017 05 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZWOLIŃSKI MIROSŁAW, Siedlce, Polska i dokonanie wpisu: OLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żabokliki, Polska 140662959
(Y1) 68991 2017 05 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZWOLIŃSKI MIROSŁAW, Siedlce, Polska i dokonanie wpisu: OLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żabokliki, Polska 140662959
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DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU
PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju prawa, numer
unieważnionego prawa ochronnego, datę unieważnienia oraz treść decyzji.
(Y1) 68323

2016 10 27

Unieważniono w całości
349

DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU PRAWA OCHRONNEGO
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) 65155
(Y1) 65190
(Y1) 65211
(Y1) 65223
(Y1) 65262
(Y1) 65267
(Y1) 65321
(Y1) 65443
(Y1) 65493
(Y1) 66898
(Y1) 66960
(Y1) 67053
(Y1) 67095
(Y1) 67097
(Y1) 67160

2016 09 01
2016 09 26
2016 09 03
2016 09 10
2016 09 17
2016 09 30
2016 09 09
2016 09 10
2016 09 26
2016 09 08
2016 09 07
2016 09 05
2016 09 14
2016 09 30
2016 09 30

(Y1) 67604
(Y1) 68082
(Y1) 68121
(Y1) 68167
(Y1) 68169
(Y1) 68170
(Y1) 68171
(Y1) 68172
(Y1) 68173
(Y1) 68174
(Y1) 68237
(Y1) 68401
(Y1) 68664
(Y1) 68873
(Y1) 68911

2016 09 06
2016 09 02
2016 09 26
2016 09 11
2016 09 13
2016 09 16
2016 09 16
2016 09 23
2016 09 20
2016 09 20
2016 09 09
2016 09 06
2016 09 16
2014 05 27
2012 11 17
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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
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REJESTRACJA
(od nr 23 613 do nr 23 680)

(51) 14 -02
(11) 23613
(22) 2016 11 29
(21) 25013
(73) UNMANNED SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, PL.
(72) JANKOWSKI TOMASZ
(54) Obudowa komputera pokładowego
(55)

(51) 14 -03
(11) 23614
(22) 2016 11 29
(73) GOLDCITADEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, PL.
(72) JANKOWSKI TOMASZ
(54) Słuchawka
(55)

(21) 25011

(51) 05-05
(11) 23615
(22) 2017 01 09
(73) AKSA GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gruszczyn, PL.
(72) Tugce Sar
(54) Tkanina obiciowa
(55)

(21) 25429

(51) 05-05
(11) 23616
(22) 2017 01 09
(73) AKSA GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gruszczyn, PL.
(72) Tugce Sar
(54) Tkanina obiciowa
(55)

(21) 25428

(51) 05-05
(11) 23617
(22) 2017 01 09
(73) AKSA GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gruszczyn, PL.
(72) Tugce Sar
(54) Tkanina obiciowa
(55)

(21) 25431

(51) 05-05
(11) 23618
(22) 2017 01 09
(73) AKSA GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gruszczyn, PL.
(72) Tugce Sar
(54) Tkanina obiciowa
(55)

(21) 25432

3480

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(51) 01-04
(11) 23619
(22) 2017 05 04
(21) 25544
(73) SURZYN PAULA, Warszawa, PL.; SURZYN PIOTR,
Warszawa, PL.; WNOROWSKI JULIUSZ, Warszawa, PL.
(72) SURZYN PAULA, SURZYN PIOTR, WNOROWSKI JULIUSZ
(54) Okrągła parówka z dziurką
(55)
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(51) 19 -08
(11) 23622
(22) 2017 04 28
(21) 25523
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(72) PIASTA IWONA
(54) Etykieta produktu spożywczego
(55)

(51) 19 -08
(11) 23620
(22) 2017 04 26
(21) 25501
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(72) ROHDE-KREMPA MAGDALENA
(54) Etykieta produktu spożywczego
(55)

(51) 19 -08
(11) 23623
(22) 2017 04 28
(21) 25522
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(72) ROHDE-KREMPA MAGDALENA
(54) Etykieta produktu spożywczego
(55)

(51) 19 -08
(11) 23621
(22) 2017 04 26
(21) 25500
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(72) ROHDE-KREMPA MAGDALENA
(54) Etykieta produktu spożywczego
(55)

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

07-02
(11) 23624
(22) 2017 03 17
DOMAŃSKI BERNARD, Jastrzębie Zdrój, PL.
DOMAŃSKI BERNARD
Piec ogrodowy-mobilny

(21) 25378
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(51) 19 -08
(11) 23625
(22) 2017 02 14
(21) 25273
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(72) PIASTA IWONA
(54) Etykieta produktu spożywczego
(55)

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

02-04
(11) 23626
(22) 2017 04 27
YE JIANTING, Wólka Kosowska, PL.
YE JIANTING
Klapki

(21) 25512

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

02-04
(11) 23627
(22) 2017 04 27
YE JIANTING, Wólka Kosowska, PL.
YE JIANTING
Klapki

(21) 25518

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

02-04
(11) 23628
(22) 2017 04 27
YE JIANTING, Wólka Kosowska, PL.
YE JIANTING
Klapki

(21) 25519

3481

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

32-00
(11) 23629
(22) 2017 03 28
(21) 25415
DROMA SPÓŁKA CYWILNA Z.WŁOSEK, J.WŁOSEK, Gliwice, PL.
Markiewicz Michał
Znak graficzny

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

32-00
(11) 23630
(22) 2017 03 28
(21) 25417
DROMA SPÓŁKA CYWILNA Z.WŁOSEK, J.WŁOSEK, Gliwice, PL.
Markiewicz Michał
Logo

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

30 -02
(11) 23631
(22) 2017 04 25
(21) 25491
KASIURAK ANDRZEJ PANDOR BILLBOARDS, Rzeszów, PL.
KASIURAK ANDRZEJ
Klatka dla zwierząt

3482
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(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

08-08
(11) 23632
(22) 2017 03 20
PÓLKOWSKI MATEUSZ, Buczek, PL.
PÓLKOWSKI MATEUSZ
Kotwa mocująca

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

25-02
(11) 23633
(22) 2017 04 05
(21) 25451
BEDNAREK RYSZARD PPHU BEDNAREK, Sieradz, PL.
BEDNAREK RYSZARD, KOWALSKI PIOTR
Wieszak listwy maskującej do żaluzji okiennych

(21) 25393
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(54) Logo
(55)

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

32-00
(11) 23636
(22) 2017 03 28
(21) 25419
DROMA SPÓŁKA CYWILNA Z.WŁOSEK, J.WŁOSEK, Gliwice, PL.
Markiewicz Michał
Logo

(51) 26 -01
(11) 23634
(22) 2017 03 24
(21) 25406
(73) HUTA SZKŁA GLOSS GLONEK-BUSZ SPÓŁKA JAWNA,
Poniec, PL.
(72) BUSZ MARIUSZ
(54) Pojemnik znicza
(55)

(51) 26 -01
(11) 23637
(22) 2017 03 24
(21) 25405
(73) HUTA SZKŁA GLOSS GLONEK-BUSZ SPÓŁKA JAWNA,
Poniec, PL.
(72) BUSZ MARIUSZ
(54) Pojemnik znicza
(55)

(51) 32-00
(11) 23635
(22) 2017 03 28
(21) 25418
(73) DROMA SPÓŁKA CYWILNA Z.WŁOSEK, J.WŁOSEK, Gliwice, PL.
(72) Markiewicz Michał

(51) 30 -02
(11) 23638
(22) 2017 04 25
(21) 25494
(73) KASIURAK ANDRZEJ PANDOR BILLBOARDS, Rzeszów, PL.
(72) KASIURAK ANDRZEJ
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(54) Klatka dla zwierząt
(55)

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

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

30 -02
(11) 23639
(22) 2017 04 25
(21) 25495
KASIURAK ANDRZEJ PANDOR BILLBOARDS, Rzeszów, PL.
KASIURAK ANDRZEJ
Klatka dla zwierząt

3483

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

30 -02
(11) 23641
(22) 2017 04 25
(21) 25492
KASIURAK ANDRZEJ PANDOR BILLBOARDS, Rzeszów, PL.
KASIURAK ANDRZEJ
Klatka dla zwierząt

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

26 -05
(11) 23642
(22) 2017 04 26
JURASZ SŁAWOMIR, Koszarawa, PL.
JURASZ SŁAWOMIR
Oprawa oświetleniowa LED

(21) 25510

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

26 -05
(11) 23643
(22) 2017 04 26
JURASZ SŁAWOMIR, Koszarawa, PL.
JURASZ SŁAWOMIR
Oprawa oświetleniowa LED

(21) 25507

30 -02
(11) 23640
(22) 2017 04 25
(21) 25493
KASIURAK ANDRZEJ PANDOR BILLBOARDS, Rzeszów, PL.
KASIURAK ANDRZEJ
Klatka dla zwierząt

(51) 26 -01
(11) 23644
(22) 2017 03 24
(21) 25407
(73) HUTA SZKŁA GLOSS GLONEK-BUSZ SPÓŁKA JAWNA,
Poniec, PL.
(72) BUSZ MARIUSZ

3484
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(54) Pojemnik znicza
(55)

(51) 01-01
(11) 23645
(22) 2016 05 17
(21) 24559
(73) TBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kunów, PL.
(72) MIŚKIEWICZ RADOSŁAW
(54) Chrupka kukurydziana
(55)

(51) 13-03
(11) 23646
(22) 2016 02 26
(21) 24277
(73) PAWBOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sułkowice, PL.
(72) BOŻEK WIESŁAW
(54) Uchwyt wieloprzewodowy
(55)
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(51) 26 -01
(11) 23647
(22) 2016 02 15
(21) 24222
(73) CIECH VITROSILICON SPÓŁKA AKCYJNA, Iłowa, PL.
(72) MILLER DOBROSŁAWA, KACZOROWSKA BOŻENA, MATUSIAK
ZBIGNIEW, ZIĘBA PAWEŁ
(54) Osłona znicza
(55)

(51) 13-03
(11) 23648
(22) 2015 11 23
(21) 23961
(73) SPÓŁDZIELNIA BIELSIN, Bielsko -Biała, PL.
(72) HARĘDZIŃSKI JERZY, MAMCARCZYK ANDRZEJ, PIOTROWSKI
MIROSŁAW, ŚWIDERSKI EDWARD, DOBIJA ANTONI
(54) Złączka
(55)

(51) 25-01
(11) 23649
(22) 2017 02 06
(21) 25247
(73) BLACH-POL KRZYSZTOFIK, PAŁYGA SPÓŁKA JAWNA,
Opoczno, PL.
(72) Pałyga Witold, Krzysztofik Marek
(54) Blachodachówka
(55)
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(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

03-01
(11) 23650
(22) 2017 05 23
STAFIŃSKA RENATA RESTAF, Jordanów, PL.
STAFIŃSKA RENATA
Brelok

(21) 25584

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

21-01
(11) 23651
(22) 2017 03 22
PRAŻUCH JERZY, Dąbrowa, PL.
PRAŻUCH JERZY
Gra planszowa

(21) 25395

3485

(54) Pojemnik na płyn
(55)

(51) 25-02
(11) 23654
(22) 2017 04 10
(73) ZS NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gostyń, PL.
(72) PIOTROWSKI RAFAŁ, PIOTROWSKI DARIUSZ
(54) Kontener do gry w piłkę
(55)

(21) 25466

(51) 06 -01
(11) 23652
(22) 2017 04 11
(21) 25471
(73) AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU, Gdańsk, PL.;
POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL.
(72) DZIERŻKO -BUKAL IWONA, ŚREDNIAWA MAREK, SĘCZAWA
WOJCIECH, WYSOCKI MAREK, KWIATKOWSKI TOMASZ
(54) Siedzisko
(55)

(51) 26 -01
(11) 23655
(22) 2017 05 05
(21) 25547
(73) CIECH WITROSILICON SPÓŁKA AKCYJNA, Iłowa, PL.
(72) KACZOROWSKA BOŻENA, ZIĘBA PAWEŁ, MATUSIAK
ZBIGNIEW
(54) Osłona znicza
(55)

(51) 09 -01
(11) 23653
(22) 2016 12 28
(21) 25144
(73) BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(72) KWAPISZ TOMASZ

(51) 19 -08
(11) 23656
(22) 2017 05 22
(21) 25577
(73) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, PL.
(72) SOBIK LESZEK

3486
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(51) 25-01
(11) 23660
(22) 2016 06 03
(21) 24629
(73) MAC DARIUSZ ART WOOD ŁAŃCUCKIE PARKIETY,
Głuchów, PL.
(72) MAC DARIUSZ
(54) Dekoracyjno-ociepleniowy bal elewacyjny na budynki wolnostojące
(55)

(54) Etykieta produktu spożywczego
(55)

(51) 05-05
(11) 23657
(22) 2017 04 10
(21) 25467
(73) KOPACKA-SZCZEPANIAK MIROSŁAWA, KOPACKI MARCIN
HURTOWNIA MIRMAR SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, PL.
(72) KOPACKA-SZCZEPANIAK MIROSŁAWA, KOPACKI MARCIN
(54) Tkanina
(55)

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

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

09 -05
(11) 23658
(22) 2017 04 12
KUCHTA MACIEJ, Bukowina-Tatrzańska, PL.
KUCHTA MACIEJ
Opakowanie

26 -01
(11) 23659
(22) 2017 05 04
WALĘDZIAK STEFAN INTERLIGHT, Brańsk, PL.
WALĘDZIAK STEFAN
Lampa zniczowa

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

19 -07
(11) 23661
(22) 2017 05 19
(21) 25575
KORZENIECKI WIESŁAW WIESMAN, Suchy Las, PL.
KORZENIECKI WIESŁAW
Układanka

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

32-00
(11) 23662
(22) 2017 05 09
MICHALEC ZBIGNIEW, Dziekanów Nowy, PL.
MICHALEC ZBIGNIEW
Logo

(21) 25551

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

26 -04
(11) 23663
(22) 2017 04 07
KUFEL TOMASZ KRZYSZTOF, Złotów, PL.
KUFEL TOMASZ KRZYSZTOF, KUFEL KAROLINA
Świeca

(21) 25460

(21) 25474

(21) 25533
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(51) 09 -03
(11) 23664
(22) 2017 05 15
(21) 25565
(73) ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Pszczyna, PL.
(72) RĄBA DOMINIKA
(54) Tacko-kubek na mini produkty
(55)

(51) 19 -08
(11) 23665
(22) 2017 04 26
(21) 25499
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(72) ROHDE-KREMPA MAGDALENA
(54) Etykieta produktu spożywczego
(55)

(51) 23-04
(11) 23666
(22) 2017 05 12
(21) 25558
(73) KUĆMIERZ KONRAD EKO -TERM KUĆMIERZ FIRMA
HANDLOWO -USŁUGOWA, Jasienica, PL.
(72) KUĆMIERZ KONRAD
(54) Kształtka akumulacyjna
(55)

(51) 26 -01
(11) 23667
(22) 2017 05 05
(21) 25548
(73) CIECH WITROSILICON SPÓŁKA AKCYJNA, Iłowa, PL.
(72) KACZOROWSKA BOŻENA, ZIĘBA PAWEŁ, MATUSIAK
ZBIGNIEW
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(54) Osłona znicza
(55)

(51) 26 -01
(11) 23668
(22) 2017 05 05
(21) 25549
(73) CIECH WITROSILICON SPÓŁKA AKCYJNA, Iłowa, PL.
(72) KACZOROWSKA BOŻENA, ZIĘBA PAWEŁ, MATUSIAK
ZBIGNIEW
(54) Osłona znicza
(55)

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

06 -01
(11) 23669
FELDT JAN, Wolbórz, PL.
FELDT JAN
Krzesło

(22) 2017 05 08

(21) 25550

(51) 15-03
(11) 23670
(22) 2017 05 12
(21) 25559
(73) BARTKOWSKI KRZYSZTOF, Regnów, PL.; DUDEK JACEK,
Warszawa, PL.
(72) BARTKOWSKI KRZYSZTOF, DUDEK JACEK
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(54) Urządzenie do zbierania owoców
(55)

Nr 10/2017

(51) 01-01
(11) 23673
(22) 2017 05 16
(21) 25569
(73) TBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kunów, PL.
(72) MIŚKIEWICZ RADOSŁAW
(54) Chrupka kukurydziana
(55)

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

05-06
(11) 23674
(22) 2016 12 27
WOŹNIAK JOLANTA DEJA VU, Jarocin, PL.
WOŹNIAK JOLANTA
Folia opakowaniowa

(21) 25129

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

23-01
(11) 23675
(22) 2016 11 23
VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA, Jordanów, PL.
KULIG ZBIGNIEW
Bateria wannowa

(21) 25425

(51) 23-01
(11) 23676
(22) 2016 11 23
(73) VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA, Jordanów, PL.
(72) KULIG ZBIGNIEW

(21) 25424

(51) 01-01
(11) 23671
(22) 2017 05 16
(21) 25568
(73) TBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kunów, PL.
(72) MIŚKIEWICZ RADOSŁAW
(54) Chrupka kukurydziana
(55)

(51) 21-01
(11) 23672
(22) 2017 05 17
(21) 25572
(73) RAFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chorzów, PL.
(72) SŁODCZYK RAFAŁ
(54) Kontuar zabawka
(55)
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(54) Bateria umywalkowa
(55)

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

19 -04
(11) 23677
(22) 2016 12 30
(21) 25163
DRUK-INTRO SPÓŁKA AKCYJNA, Inowrocław, PL.
KWIATKOWSKI SZYMON
Notatnik z kalendarzem

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

23-01
(11) 23678
(22) 2016 11 23
VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA, Jordanów, PL.
KULIG ZBIGNIEW
Bateria wannowa
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(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

23-01
(11) 23679
(22) 2016 11 23
VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA, Jordanów, PL.
KULIG ZBIGNIEW
Bateria umywalkowa

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

19 -04
(11) 23680
(22) 2016 12 30
(21) 25162
DRUK-INTRO SPÓŁKA AKCYJNA, Inowrocław, PL.
KWIATKOWSKI SZYMON
Notatnik z kalendarzem

(21) 25344

(21) 25343
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
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),
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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.

NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA,
Dobrów, Polska 290943225 i dokonanie wpisu: PROGRESS ECO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobrów, Polska 290943225
19823, 19830, 19832, 19833 2017 04 11 A. Wprowadzono
zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów, Polska 180206288 i dokonanie wpisu: ML
SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Zaczernie, Polska 180206288

03117 2016 12 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: IMERYS TC, 1, rue des Vergers Parc
d’activites de Limonest, Silic 3 69760 LIMONEST, Francja i dokonanie wpisu: IMERYS TC, Champagne -au-Mont-d’Or, Francja
10415 2017 05 09 D. Dokonano wpisu: “Na mocy Porozumienia z dnia 13 stycznia 2017r. udzielono pełnej i niewyłącznej
licencji na korzystanie z wzoru przemysłowego przez spółkę ALUMAST S.A., Wodzisław Śląski, Polska na cały czas trwania prawa
wyłącznego.”
10416 2017 05 09 D. Dokonano wpisu: “Na mocy Porozumienia z dnia 13 stycznia 2017r. udzielono pełnej i niewyłącznej
licencji na korzystanie z wzoru przemysłowego przez spółkę ALUMAST S.A., Wodzisław Śląski, Polska na cały czas trwania prawa
wyłącznego.”
10599 2017 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROGRESS ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA,
Dobrów, Polska 290943225 i dokonanie wpisu: PROGRESS ECO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobrów, Polska 290943225
11302, 11304.11306 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AXA-Mag Sp. z o.o.,
Siewierz, Polska 272951960 i dokonanie wpisu: AXA STENMAN
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siewierz, Polska 272951960
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DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera numer zgłoszenia wzoru
przemysłowego.
22192
22193
22194

23941
24485
24709

16168, 16169 2017 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROGRESS ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Dobrów, Polska 290943225 i dokonanie wpisu:
PROGRESS ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobrów, Polska 290943225
16207, 16208, 16226, 16227, 16581 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NOVUM
Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński, Grom, Polska
510879339 i dokonanie wpisu: NOVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczytno, Polska 365105992
19020 2017 03 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LUVIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 221623603i dokonanie wpisu: L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, Polska 364172259
19629 2017 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROGRESS ECO SPÓŁKA Z OGRANICZO-

24964
24984
25007

353
DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU
PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych, datę unieważnienia prawa z rejestracji oraz treść
decyzji.
19178

2016 03 23 Unieważniono w całości.

15198, 15199,15918 2017 04 03 A. Wprowadzono zmianę
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AMICA WRONKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Wronki, Polska 570107305 i dokonanie wpisu: AMICA
SPÓŁKA AKCYJNA, Wronki, Polska 570107305
15945, 15946 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NOVUM Wyposażenie Placów
Zabaw Sławomir Chmieliński, Grom, Polska 510879339 i dokonanie
wpisu: NOVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczytno, Polska 365105992

24844
24798
24875
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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU
PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych i datę wygaśnięcia prawa z rejestracji.
01844
02223
02777
03388
09407
10057
10074
10161
10169
10176
10178
10206
10214
10238
10251
10264
10277
10325
10369
10398

2015-12-14
2015-12-08
2015-12-11
2015-06-12
2015-06-09
2015-10-21
2015-12-12
2015-10-27
2015-12-14
2015-12-27
2015-12-08
2015-10-21
2015-12-08
2015-06-24
2015-12-14
2015-12-08
2015-12-23
2015-12-08
2015-12-21
2015-12-05

10957
16405
16406
16407
16820
16890
16892
16893
16894
16895
16899
16900
16901
16902
16903
16905
16906
16965
16986
16991

2015-10-17
2015-10-13
2015-10-13
2015-10-13
2015-10-21
2015-10-01
2015-10-04
2015-10-04
2015-10-04
2015-10-04
2015-10-08
2015-10-08
2015-10-08
2015-10-11
2015-10-11
2015-10-11
2015-10-11
2015-10-27
2015-10-25
2015-10-22
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16992
16993
16995
16996
17007
17008
17019
17027
17028
17029
17032
17033
17034
17035
17036
17037
17038
17044
17045
17046
17048
17049
17050
17051
17052
17053
17055
17056
17057
17066
17067
17068
17069
17074
17075
17097
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2015-10-22
2015-10-22
2015-10-08
2015-10-08
2015-10-29
2015-10-29
2015-10-21
2015-10-28
2015-10-28
2015-10-28
2015-10-27
2015-10-27
2015-10-27
2015-10-27
2015-10-27
2015-10-26
2015-10-26
2015-10-12
2015-10-12
2015-10-12
2015-10-14
2015-10-14
2015-10-14
2015-10-15
2015-10-15
2015-10-15
2015-10-15
2015-10-15
2015-10-15
2015-10-18
2015-10-18
2015-10-19
2015-10-21
2015-10-26
2015-10-08
2015-10-06

17098
17100
17103
17104
17105
17107
17117
17138
17139
17141
17241
17247
17250
17252
17367
17491
17521
17532
17533
17534
17627
17632
17642
17643
17694
17695
17775
17888
18056
18170
19553
10310
10311
10312
10314

2015-10-11
2015-10-13
2015-10-19
2015-10-20
2015-10-20
2015-10-21
2015-10-25
2015-10-01
2015-10-06
2015-10-29
2015-10-08
2015-10-20
2015-10-18
2015-10-26
2015-10-13
2015-10-01
2015-10-29
2015-10-06
2015-10-12
2015-10-12
2015-10-22
2015-10-22
2015-10-12
2015-10-12
2015-10-07
2015-10-28
2015-10-25
2015-10-27
2015-10-14
2015-10-22
2007-03-18
2016-01-23
2016-01-23
2016-01-23
2016-01-23
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(54) 1-3 Samochody
(55)
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REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA
UZNANA W POLSCE
(51) 12-16
(11) DM/094 780 (15) 17.02.2017 (45) 18.08.2017
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA, Route de Gisy, F-78140
VELIZY-VILLACOUBLAY (FR)
(54) Osłony chłodnic samochodowych
(55)

(51) 12-08 (11) DM/096 547 (15) 31.01.2017 (45) 04.08.2017
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA, Route de Gisy, F-78140
VELIZY-VILLACOUBLAY (FR)

(51) 21-01
(11) DM/096 997 (15) 23.03.2017 (45) 04.08.2017
(73) ANTSY LABS, LLC, P.O. Box 361, Dacono CO 80514 (US)
(54) Zabawka
(55)

(51) 22-05 (11) DM/097 071 (15) 10.04.2017 (45) 11.08.2017
(73) CARP SYSTEM D.O.O., Karadordev trg 17 a, 23000 Zrenjanin (RS)
(54) Spławik do przynęty wędkarskiej
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(55)

(51) 26-06 (11) DM/097 196 (15) 27.07.2017 (45) 18.08.2017
(73) PSA AUTOMOBILES SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, F-78300
Poissy (FR)
(54) 1.Reflektor przedni pojazdu
2.Tylne światło pojazdu
3-4 Przednie reflektory pojazów
5. Tylne światło pojazdu
(55)

Nr 10/2017

(51) 10-02 (11) DM/095 504 (15) 03.03.2017
(45) 08.09.2017
(73) CHANEL SARL, Burgstrasse 26, CH-8750 Glarus (CH)
(54) 1.-2. Zegarki
3.-6. Etui na zegarki
7.-9. Zegarki
(55)

Nr 10/2017
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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 296 401 do nr 297 600)
(111) 296401
(220) 2016 09 22
(151) 2017 03 21
(441) 2016 11 21
(732) JANIC MARCIN GENESIS CARP, Bytom, PL.
(540) GenesisCarp
(540)

(210) 461816

Kolor znaku: czarny, szary, żółty, biały
(531) 03.09.01, 03.09.10, 03.09.24, 02.01.01, 02.01.12, 02.01.16,
02.01.23, 26.01.01, 26.01.14, 26.01.15, 26.01.19, 26.11.02, 26.11.08,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 28 sprzęt wędkarski, artykuły wędkarskie, zanęty
wędkarskie, przynęty wędkarskie, sztuczne przynęty wędkarskie,
przypony wędkarskie, haczyki wędkarskie, krętliki wędkarskie,
torby wędkarskie, futerały na wędki, przybory wędkarskie, torby
na sprzęt wędkarski, pokrowce na kołowrotki wędkarskie, sztuczne
muchy do wykorzystania w wędkarstwie, sztuczna przynęta z rybich odpadków dla wędkarzy, pellet zanętowy, kulki proteinowe
zanętowe, dipy wędkarskie, 31 przynęty dla wędkarstwa [żywe
lub naturalne], 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz
usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów:
sprzęt wędkarski, artykuły wędkarskie, zanęty wędkarskie, przynęty wędkarskie, sztuczne przynęty wędkarskie, przypony wędkarskie, haczyki wędkarskie, krętliki wędkarskie, torby wędkarskie,
futerały na wędki, przybory wędkarskie, torby na sprzęt wędkarski,
pokrowce na kołowrotki wędkarskie, sztuczne muchy do wykorzystania w wędkarstwie, sztuczna przynęta z rybich odpadków dla
wędkarzy, pellet zanętowy, kulki proteinowe zanętowe, dipy węd-

karskie, przynęty dla wędkarstwa [żywe lub naturalne], wędki, osęki
wędkarskie, wędkarskie ciężarki, sieci wędkarskie, kołowrotki wędkarskie, żyłki wędkarskie, spławiki wędkarskie, podbieraki dla wędkarzy, podpory do wędek, rączki do wędek, liofiliozowana przynęta
wędkarska, spławiki [sprzęt wędkarski], koszyki wędkarskie[pułapki], pudełka na muchy wędkarskie [artykuły wędkarskie], pudełka
na przynęty wędkarskie [artykuły wędkarskie], wskaźniki brania
[sprzęt wędkarski], nadmuchiwane pływadełka dla wędkarzy, zestawy paternoster [sprzęt wędkarski], czujniki brania [sprzęt wędkarski], skrzynki na przybory wędkarskie, błystki obrotowe [przynęty wędkarskie], wskaźniki brania dla wędkarstwa podlodowego,
urządzenia do zarzucania przynęty, urządzenia do zarzucania żyłek
wędkarskich, sztuczne muchy do wykorzystania w wędkarstwie,
elektroniczne wskaźniki brania do użytku w wędkarstwie, mechanizmy do zarzucania żyłki do wędkarstwa muchowego, zapachowe przynęty do wędkarstwa, alarmy powiadamiające o złapaniu
na przynętę do użytku w wędkarstwie.

(111) 296402
(220) 2016 09 22
(210) 461830
(151) 2017 03 10
(441) 2016 11 21
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) dada
(510), (511) 3 mydła, nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, środki do czyszczenia zębów, kosmetyki, środki do pielęgnacji
włosów, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, bawełniane płatki kosmetyczne, płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, waciki do celów kosmetycznych, patyczki z watą
do celów kosmetycznych, środki toaletowe, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do prania, środki zapachowe do celów
domowych, 5 środki sanitarne do celów medycznych, mleko w proszku dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły higieniczne, żywność dla niemowląt,
preparaty i artykuły dentystyczne, pieluchomajtki dziecięce, pieluchy jednorazowe, pieluszki [dziecięce-] [pieluchy], pieluchy [pieluszki
dziecięce], jednorazowe wkładki do pieluch, preparaty i artykuły me-
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dyczne i weterynaryjne, 8 przyrządy do przygotowywania żywności,
noże kuchenne i sztućce, sztućce dla dzieci, nożyczki dla dzieci, przybory do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, 9 oprogramowanie komputerowe, edukacyjne programy komputerowe dla dzieci,
oprogramowanie komputerowe związane z edukacją dzieci, okulary
dla dzieci, etui na okulary dziecięce, termometry, muzyka, filmy i inne
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, oprogramowanie, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, magnesy dekoracyjne, artykuły optyczne,
urządzenia odsłuchowe do monitorowania niemowląt, utrwalone
na nośnikach informacje i dane, sprzęt do komunikacji, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), urządzenia audiowizualne i fotograficzne, urządzenia do przechowywania
danych, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne,
elektroniczne nianie, wagi dla niemowląt, edukacyjne programy
komputerowe dla dzieci, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, 10 artykuły ortopedyczne, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, artykuły do karmienia i smoczki, butelki dla
dzieci, smoczki dla dzieci, butelki do karmienia dzieci, gryzaki do złagodzenia lub ułatwienia ząbkowania, urządzenia do odciągania mleka z piersi, prześcieradła dla dzieci używane przy niekontrolowaniu
czynności fizjologicznych, zamknięcia do butelek do karmienia,
11 urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki
żywności i napojów, podgrzewacze butelek dla dzieci, domowe podgrzewacze do pożywienia dla dzieci [elektryczne], sterylizatory
do butelek do karmienia niemowląt, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, instalacje i urządzenia do ogrzewania,
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, filtry do użytku przemysłowego i domowego, 12 pojazdy, wózki dziecięce, rowery dziecięce, przyczepki
do przewożenia dzieci, części i akcesoria do pojazdów, pokrowce
wózków dziecięcych, budki do wózków dziecięcych, kosze do wózków dziecięcych, opony do rowerów dla dzieci, pasy bezpieczeństwa
dla dzieci do pojazdów, dziecięce siedziska podwyższające do siedzeń pojazdów, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, pojazdy i środki
transportu, 16 papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, kleje do materiałów biurowych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle, materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), czcionki drukarskie, matryce
do druku ręcznego, zestawy do malowania dla dzieci, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, książki dla dzieci, afisze, plakaty,
akwarele, albumy dla niemowląt: albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, artykuły biurowe, artykuły do pisania i stemplowania, artykuły
papiernicze do pisania, artykuły piśmiennicze, artykuły papiernicze
na przyjęcia, bielizna stołowa papierowa, biuletyny [materiały drukowane], biurowe artykuły papiernicze, bony towarowe, bony upominkowe, broszury, chusteczki celulozowe do celów kosmetycznych,
chusteczki do nosa papierowe, chusteczki higieniczne, chusteczki
toaletowe, czasopisma [periodyki], dekoracje na stół z papieru, dekoracyjny papier do pakowania, długopisy kolorowe, druki, drukowane
komunikaty prasowe, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane ulotki informacyjne, drukowane zaproszenia, dwustronna taśma przylepna do użytku domowego, dwustronna taśma klejąca
do użytku biurowego, flamastry, folia do pakowania prezentów, folia
spożywcza, folie do okładania książek, folie do pakowania artykułów
żywnościowych, formularze [blankiety, druki], fotografie, gazety, glina do modelowania dla dzieci, gumki, higieniczne ręczniki papierowe do rąk, ilustrowane albumy, ilustrowane mapy ścienne, jednorazowe produkty papierowe, kalendarze, kartki okolicznościowe,
kartonowe pudełka do pakowania, karty, katalogi, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, kokardy papierowe,
kolorowe długopisy, komiksy, koperty, kreda, kredki do kolorowania,
krepina, książeczki do kolorowania, książeczki z opowiadaniami dla
dzieci, książki, książki dla dzieci z elementem audio, kupony, linijki,
markery, pisaki, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały do opakowywania, materiały drukowane, materiały i środki dla
artystów i do dekoracji, naklejki, nalepki, niemowlęce śliniaki papierowe, notatniki, notesy, ołówki, opakowania na prezenty, ozdobne
kokardy do pakowania, ozdoby papierowe na przyjęcia, pamiętniki,
dzienniki, papier i karton, papierowe artykuły piśmienne, papierowe
chusteczki higieniczne, papierowe obrusy, papierowe podkładki
do zmiany pieluszek, papierowe serwetki do użytku domowego, papierowe torby na prezenty, pastele [kredki], pędzle, periodyki, pieczątki [artykuły papiernicze], pióra i długopisy, piórniki, pisaki koloro-
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we, podręczniki, podstawki papierowe, pojemniki na artykuły
papiernicze, prospekty, przybory szkolne [artykuły piśmienne], przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane,
publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub papierowe, publikacje promocyjne, pudełka z farbami dla dzieci, ramki do zdjęć, ręczniki
papierowe, reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], rysunki, segregatory, serwetki jednorazowe, skoroszyty, śliniaki papierowe, szyldy
papierowe, teczki [artykuły biurowe], teczki papierowe, torby papierowe, torby z tworzyw sztucznych do pakowania, torby z tworzyw
sztucznych, do celów domowych, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych,
ulotki, worki do koszy na śmieci, zakładki, 18 parasole, parasole dla
dzieci, stelaże na plecy do noszenia dzieci, nosidełka kangurki niemowlęce, chusty do noszenia niemowląt, nosidełka dla niemowląt
do noszenia na ciele, kufry i walizki, kosmetyczki, kuferki kosmetyczne, laski, kijki marszowe i trekkingowe, plecaki, torby, torby podróżne, torebki, portmonetki i portfele, walizy, torby podróżne, torby,
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, wyroby rymarskie,
20 meble, łóżka, pościel, materace, poduszki, lustra (srebrzone szkło),
ramy, kołyski dziecięce, łóżeczka dziecięce, chodziki dla dzieci, meble
dla dzieci, siedzenia dla dzieci, łóżka turystyczne dla dzieci, siedziska
samochodowe dla dzieci, bramki zabezpieczające dla dzieci, wysokie
krzesła dla dzieci, leżaczki dziecięce typu bujaki, maty do kojców
dziecięcych, foteliki dla dzieci do samochodów, maty dla dzieci
do spania, przenośne siedzenia kąpielowe dla dzieci do wanien, pościel do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna pościelowa], wałki dla
niemowląt, przewijaki dla niemowląt, kołyski dla niemowląt, meble
dla niemowląt, łóżeczka dla niemowląt, poduszki do karmienia niemowląt, 21 pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), sprzęt do czyszczenia, wanienki dla niemowląt, nocniki dla niemowląt, podgrzewacze do butelek dla niemowląt, nieelektryczne, kubki do nauki picia
dla niemowląt i dzieci, kubeczki do karmienia dzieci, szczotki do mycia butelek do karmienia dzieci, szczoteczki do zębów, przybory toaletowe, gąbki toaletowe, przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, kosze na śmieci, wiadra na pieluchy, kubki,
zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, grzebienie, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak
porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, sprzęt i artykuły
do sprzątania i czyszczenia, 22 nieprzetworzone tekstylne materiały
włókiennicze, worki, liny, linki i sznury, plandeki, markizy, namioty
i niedopasowane pokrycia, taśmy i pasy, torby i worki do pakowania,
przechowywania i transportu, materiały do wyściełania i wypychania, 24 narzuty na łóżko, obrusy, bielizna stołowa i pościelowa, tkaniny, zasłony, pokrowce i narzuty na meble, płótno do przewijania niemowląt, kocyki dla niemowląt [rożki], bielizna pościelowa dla
niemowląt, ręczniki [tekstylne] dla niemowląt, kocyki dziecięce, ręczniki dla dzieci, baldachimy nad łóżeczka dziecięce, narzuty do łóżeczek dziecięcych, prześcieradła do łóżeczek dziecięcych, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, bielizna pościelowa i koce,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież dziecięca, obuwie dla
dzieci, wyprawki dziecięce [odzież], nakrycia głowy dla dzieci, odzież
niemowlęca, wyprawki dla niemowląt, bielizna dla niemowląt, powijaki dla niemowląt, śliniaki dla niemowląt z tworzyw sztucznych,
śpioszki z kapturkiem dla niemowląt [odzież], buty dla niemowląt,
28 artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, zabawki dla niemowląt, huśtawki dla
niemowląt, zabawki mechaniczne do kołysek [dla niemowląt], maty
do zabawy z zabawkami dla niemowląt, pojazdy jeżdżące dla dzieci
[zabawki], wielofunkcyjne stoliki dla dzieci [zabawkowe], zabawki
do zawieszania w łóżeczkach dziecięcych, kostiumy będące przedmiotami do zabawy dla dzieci, grzechotki dla dzieci z gryzakiem
w formie pierścienia, elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, kosmetyki dla dzieci do zabawy, domki zabawkowe dla dzieci, huśtawki
dla dzieci, zabawki dla dzieci, 29 ekstrakty mięsne, jaja, oleje i tłuszcze jadalne, mięso i wędliny, ryby, drób, dziczyzna, 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,
jogurty, margaryna, masło, kefir, mleczne produkty, koktajle mleczne, biały ser, napoje mleczne, napoje z jogurtu, produkty serowarskie, twaróg, 30 ryż, lody, sól, musztarda, przyprawy, kawa, herbata,

Nr 10/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

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 żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa,
płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, 32 napoje
owocowe i soki owocowe, wody, soki, aromatyzowane napoje gazowane, napoje bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów.

(111) 296403
(220) 2016 09 22
(210) 461832
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Green Hills
(510), (511) 5 herbata lecznicza, 32 napoje bezalkoholowe, napoje
bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, napoje na bazie
wody zawierające ekstrakty z herbaty.
(111) 296404
(220) 2016 09 22
(210) 461835
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) aril
(510), (511) 11 urządzenia do odświeżania powietrza, elektryczne
dozowniki odświeżaczy powietrza, systemy dozujące odświeżacze
powietrza.
(111) 296405
(220) 2016 09 22
(210) 461838
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) TOP FARMS WIELKOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrowo Pierwsze, PL.
(540) SOGO
(540)

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01
(510), (511) 29 chipsy owocowe, dżemy, galaretki jadalne, owoce
kandyzowane, kompoty, marmolada, miąższ owoców, mrożone owoce, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce
lukrowane, owoce w puszkach, galaretki owocowe, sałatki owocowe,
skórki owocowe, sok pomidorowy do celów kulinarnych, przecier
pomidorowy, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, pulpa owocowa [miazga owocowa], sos żurawinowy [kompot], warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, sałatki
warzywne, chrupki ziemniaczane, płatki ziemniaczane, ziemniaki
zapiekane w cieście, zupy jarzynowe (przetwory), 30 batoniki zbożowe, bułki, chipsy (produkty zbożowe), chleb, chleb bezdrożdżowy,
ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, galaretki owocowe (słodycze),
kasza manna, kasza owsiana, mąka owsiana grubo zmielona, kasze
spożywcze, mąka kukurydziana, płatki kukurydziane, ciasta mączne,
potrawy na bazie mąki, żywność na bazie mąki, mąka, mąka mielona,
mąka pszenna, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, mesli,
musy owocowe (sosy), płatki owsiane, 31 owoce cytrusowe, owoce
świeże, pomarańcze, rabarbar, sałata świeża, szpinak świeży, warzywa świeże, wytłoki z owoców, ziemniaki, 32 bezalkoholowe wyciągi
z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, pastylki do napojów gazowanych, proszki do napojów
gazowanych, jabłkowy sok, koktajle bezalkoholowe, lemoniada,
preparaty do sporządzania likierów, napoje na bazie owoców lub
warzyw, bezalkoholowe napoje owocowe, nektary owocowe, bezalkoholowe, sok pomidorowy [napój], soki owocowe, soki warzywne
[napoje], sorbety [napoje], 33 ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, napoje alkoholowe, alkohol ryżowy, anyżówka [likier], aperitify,
arak, brandy, curacao [likier], napoje alkoholowe destylowane, dżin,
gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa,

3495

gruszecznik [wino], jabłecznik, cydr [napój alkoholowy], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery, likier miętowy, miód pitny, napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe z wyjątkiem
piwa, nira [napój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], owocowe
ekstrakty z alkoholem, piquette [wino z wytłoczyn winogronowych],
rum, sake, alkohole i likiery wspomagające trawienie, whisky, wino,
wódka.

(111) 296406
(220) 2016 09 22
(210) 461840
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) GROUPE CANAL+ SA, Issy-Les-Moulineaux, FR.
(540) NSPORT+
(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 piłecz-
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ki do gier, urządzenia do gier wideo, wolnostojące maszyny do gier
wideo, 34 zapalniczki, przybory dla palaczy, 35 reklama, wynajem
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 on-line 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, reklama bezpośrednia za pośrednictwem usług telekomunikacyjnych, 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,
transmisja 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 za-
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szyfrowanych, transmisja publikacji elektronicznych online, strumieniowanie treści audio, video i multimedialnych lub nadawanie
treści audio, video i multimedialnych w szczególności za pośrednictwem 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) 296407
(220) 2016 09 22
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) PULSMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) pulsmed
(540)

(210) 461841

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne, w tym diagnozowanie, poradnictwo, konsultacje, leczenie, profilaktyka, rehabilitacja, fizjoterapia,
opieka pielęgniarska, prowadzenie szpitali, lecznic, doradztwo zdrowotne, stomatologia, usługi laboratoryjne.
(111) 296408
(220) 2016 09 22
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA, Kościan, PL.
(540) AGROMEP
(540)

(210) 461842

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 18.01.08, 18.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne,
części do nich, ręczne narzędzia rolnicze, ogrodnicze i leśne z napędem elektrycznym, pneumatycznym i spalinowym, 12 ciągniki
rolnicze i części do nich, przyczepy, naczepy, nadwozia, wozy asenizacyjne i części do nich, cysterny do wody i paliwa oraz części
do nich, 35 prowadzenie sklepów i hurtowni z maszynami i urządzeniami rolniczymi, ogrodniczymi, leśnymi, częściami do tych maszyn i urządzeń, narzędziami rolniczymi, ogrodniczymi i leśnymi,
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zbiornikami do wody, gnojowicy, nieczystości i paliwa, kontenerami i pojemnikami do odpadów, surowców wtórnych, używanej
odzieży i obuwia, konstrukcjami metalowymi, ciągnikami i częściami do nich, wozami asenizacyjnymi i częściami do nich, cysternami
do wody, paliwa i częściami do nich, nawozami sztucznymi, środkami ochrony roślin, farbami, lakierami, sznurkiem, sprzętem i wyposażeniem hydraulicznym i grzejnym, usługi w zakresie sprzedaży
hurtowej i detalicznej, w tym poprzez Internet maszyn i urządzeń
rolniczych, ogrodniczych, leśnych, części do tych maszyn i urządzeń, narzędzi rolniczych, ogrodniczych i leśnych, zbiorników
do wody, gnojowicy, nieczystości i paliwa, kontenerów i pojemników do odpadów, surowców wtórych, używanej odzieży i obuwia, konstrukcji metalowych, ciągników i części do nich, wozów
asenizacyjnych i części do nich, cystern do wody, paliwa i części
do nich, nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, farb, lakierów, sznurka, sprzętu i wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów, w celu umożliwienia
klientom dogodnego obejrzenia i zakupu w sklepie i hurtowni oraz
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w tym Internetu maszyn i urządzeń rolniczych, ogrodniczych, leśnych, części do tych
maszyn i urządzeń, narzędzi rolniczych, ogrodniczych i leśnych,
zbiorników do wody, gnojowicy, nieczystości i paliwa, kontenerów
i pojemników do odpadów, surowców wtórych, używanej odzieży
i obuwia, konstrukcji metalowych, ciągników i części do nich, wozów asenizacyjnych i części do nich, cystern do wody, paliwa i części do nich, nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, farb, lakierów, sznurka, sprzętu i wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
pośrednictwo handlowe, agencje informacji handlowej, agencje
importowo -eksportowe, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, doradztwo w zakresie:prowadzenia działalności
gospodarczej, biznesowe, handlowe w branży maszyn i urządzeń
rolniczych, ogrodniczych i leśnych, 37 serwis maszyn i urządzeń
rolniczych, ogrodniczych i leśnych.

(111) 296409
(220) 2016 09 22
(210) 461844
(151) 2017 03 10
(441) 2016 11 21
(732) FITLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) MassKICK
(510), (511) 5 suplementy diety, mineralne suplementy diety, preparaty z mikroelementami, środki zmniejszające apetyt do celów
medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
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.
(111) 296410
(220) 2016 09 23
(210) 461861
(151) 2017 03 02
(441) 2016 11 07
(732) B&H SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pińczów, PL.
(540) NEODOM
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia sklepów, sprzedaży
detalicznej, hurtowej i za pośrednictwem Internetu z artykułami budowlanymi metalowymi i niemetalowymi, artykułami wyposażenia
wnętrz oraz artykułami wykończeniowymi, meblami, urządzeniami
i wyrobami elektrotechnicznymi, narzędziami, artykułami gospodarstwa domowego i sprzętem radiowo -telewizyjnym, wyrobami z metalu, drewna, szkła, ceramiki i porcelany oraz tworzyw sztucznych
do użytku domowego, artykułami chemicznymi, włókienniczymi,
odzieżą oraz obuwiem.
(111) 296411
(220) 2016 09 23
(210) 461862
(151) 2017 03 13
(441) 2016 11 21
(732) August Storck KG, Berlin, DE.
(540) nimm 2 Słoneczny Ogród
(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe, ciasta,
lody, preparaty do sporządzania wyżej wymienionych produktów
zawarte w klasie 30.

(111) 296412
(220) 2016 09 23
(151) 2017 03 10
(441) 2016 11 21
(732) DURMOWICZ MICHAŁ HIT, Włocławek, PL.
(540) PATIO NICOLAUS TORUN
(540)
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(531) 01.07.06, 02.03.01, 26.01.14, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizowania i obsługi przyjęć
okolicznościowych, spotkań towarzyskich i biznesowych, zjazdów,
konferencji, kongresów, sympozjów, wystaw, usługi w zakresie organizowania rozrywki, prowadzenie parków rozrywki, organizowanie,
prowadzenie i obsługa: imprez artystycznych, estradowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk
multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów, w tym konkursów
piękności, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni
sztucznych i/lub laserów, organizowanie imprez plenerowych, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi dancingów, dyskotek i nocnych klubów,
usługi klubowe, usługi związane z edukacją, z nauczaniem, fotoreportaże, obsługa publikacji elektronicznych on-line, organizowanie
wystaw i pokazów z dziedziny kultury i edukacji, rezerwacja miejsc
na spektakle, przedstawienia teatralne, filmy, rozrywka, informacja
o rozrywce, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, tłumaczenia, usługi turystyczne związane z organizacją wypoczynku i rekreacji, w tym bilard, pływanie, jazda konna, wykonywanie fotografii,
kultura fizyczna, obozy sportowe, wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, kasyna, kluby służące
poprawianiu zdrowia i rekreacji, organizowanie loterii, kluby nocne, 43 usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi
w zakresie prowadzenia hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów,
rezerwacja miejsc hotelowych, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, barów, kafeterie, bufety, usługi cateringowe-przygotowywanie dań-żywność i napoje na zamówienie oraz
ich dostawa, obsługa przyjęć i imprez towarzyskich w miejscu wskazanym przez zamawiającego, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produkcją i transportem, rezerwacja miejsc w hotelach,
usługi barowe, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy,
wynajmowanie sal na posiedzenia, 44 usługi salonu piękności, prowadzenie salonów fryzjerskich i kosmetycznych, usługi manicure,
masażu, fizjoterapii, ośrodków SPA, prowadzenie gabinetów odnowy biologicznej, fizykoterapii, aromaterapia, łaźnie publiczne, łaźnie
tureckie, usługi sauny, usługi solariów, usługi jacuzzi, fitness.
(111) 296413
(220) 2016 09 23
(151) 2017 03 01
(441) 2016 11 07
(732) AUTOMATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opacz-Kolonia, PL.
(540) AUTOMATECH
(540)

(210) 461866

Kolor znaku: czerwony, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny dla przemysłu motoryzacyjnego, spożywczego, chemicznego, metalowego, 9 cewki dławikowe [impedancje],
cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, karkasy na cewki elektryczne, częstotliwościomierze, czujniki, czujniki ciśnienia czujniki
mikrometryczne, czytniki [sprzęt przetwarzania danych], czytniki
kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, urządzenia elektryczne do dozorowania, druty [przewody] elektryczne, dzwonki
sygnalizacyjne, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, kable
elektryczne, kable koncentryczne, lasery nie do celów medycznych,
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liczniki, liczniki obrotów, materiały na przewody instalacji elektrycznych, miarki [przyrządy miernicze], mierniki [przyrządy pomiarowe],
nadajniki sygnałów elektronicznych, nagrane programy sterujące
komputerowe, przekaźniki elektryczne, przełączniki elektryczne,
przemienniki, inwertory [elektryczność], przetwornice elektryczne,
przewodniki elektryczne, przyrządy pomiarowe, pulpity rozdzielcze [elektryczność], puszki przełącznikowe [elektryczność], skrzynki
do przyłączy [elektryczność], skrzynki rozdzielcze [elektryczność],
instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, szafy rozdzielcze
[elektryczność], tablice rozdzielcze [elektryczność], tablice sterownicze [elektryczność], świetlne lub mechaniczne tablice sygnalizacyjne,
transformatory elektryczne, urządzenia diagnostyczne-nie do celów
medycznych, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania, urządzenia pomiarowe, urządzenia zdalnego sterowania, wyłączniki zdalnie sterowane, zawory elektromagnetyczne [przełączniki
elektromagnetyczne], zawory elektromagnetyczne [przełączniki],
aparatura elektrodynamiczna do zdalnego sterowania sygnałami,
35 usługi w zakresie audytu, oferowanie w mediach produktów dla
handlu detalicznego takich jak: maszyny dla przemysłu motoryzacyjnego, spożywczego, chemicznego i metalowego, cewki dławikowe
[impedancje], cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, karkasy
na cewki elektryczne, częstotliwościomierze, czujniki, czujniki ciśnienia czujniki mikrometryczne, czytniki [sprzęt przetwarzania danych],
czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, urządzenia
elektryczne do dozorowania, druty [przewody] elektryczne, dzwonki
sygnalizacyjne, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, kable
elektryczne, kable koncentryczne, lasery nie do celów medycznych,
liczniki, liczniki obrotów, materiały na przewody instalacji elektrycznych, miarki [przyrządy miernicze], mierniki [przyrządy pomiarowe],
nadajniki sygnałów elektronicznych, nagrane programy sterujące
komputerowe, przekaźniki elektryczne, przełączniki elektryczne,
przemienniki, inwertory [elektryczność], przetwornice elektryczne,
przewodniki elektryczne, przyrządy pomiarowe, pulpity rozdzielcze [elektryczność], puszki przełącznikowe [elektryczność], skrzynki
do przyłączy [elektryczność], skrzynki rozdzielcze [elektryczność],
instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, szafy rozdzielcze
[elektryczność], tablice rozdzielcze [elektryczność], tablice sterownicze [elektryczność], świetlne lub mechaniczne tablice sygnalizacyjne,
transformatory elektryczne, urządzenia diagnostyczne-nie do celów
medycznych, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania, urządzenia pomiarowe, urządzenia zdalnego sterowania, wyłączniki zdalnie sterowane, zawory elektromagnetyczne [przełączniki
elektromagnetyczne], zawory elektromagnetyczne [przełączniki],
aparatura elektrodynamiczna do zdalnego sterowania sygnałami,
specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej,
usługi w zakresie badań rynku i opinii publicznej, usługi reklamowe,
promocyjne, usługi w zakresie zarządzania i administrowania w działalności handlowej i usługi doradcze w tym zakresie, usługi pośrednictwa sprzedaży internetowej w zakresie kojarzenia sprzedawcy
z nabywcą, usługi w zakresie udostępniania powierzchni reklamowej
w Internecie,, specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, usługi w zakresie badań rynku i opinii publicznej, usługi
reklamowe, promocyjne, usługi w zakresie zarządzania i administrowania w działalności handlowej i usługi doradcze w tym zakresie,
usługi pośrednictwa sprzedaży internetowej w zakresie kojarzenia
sprzedawcy z nabywcą, usługi w zakresie udostępniania powierzchni
reklamowej w Internecie, 37 usługi w zakresie instalacji, konserwacji
i naprawy maszyn, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, regeneracja
maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja silników
zużytych lub częściowo zniszczonych, 42 usługi doradztwa w zakresie planowania zużycia energii, usługi inżynierii technicznej, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, poszukiwania [analizy,
pomiary], opracowywanie projektów technicznych.

(111) 296414
(220) 2016 09 23
(210) 461867
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) POLSKA SPIŻARNIA
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(540)

Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 26.11.03, 26.11.12,
05.03.14, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(111) 296415
(220) 2016 09 23
(210) 461868
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) SAFETY NET COMMUNICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Nalewka Sandomierska Oryginalna Receptura Sandomierskich
Sadowników Kontrolowana Produkcja Strzeżona Jakość
(540)

(531) 26.01.02, 26.01.12, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.09, 25.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe i spirytusowe, likiery, nalewki, nalewki owocowe, nalewki gorzkie, gorzkie nalewki alkoholowe jako
aperitif, napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe
wspomagające trawienie, esencje i ekstrakty alkoholowe.
(111) 296416
(220) 2016 09 23
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) WOJACZEK IRENEUSZ, Racibórz, PL.
(540) POLSKA EDUKACJA
(540)

(210) 461887

Kolor znaku: czarny, czerowny
(531) 01.01.04, 03.07.01, 03.07.02, 20.07.01, 20.07.02, 26.01.01,
26.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 kształcenie praktyczne [pokazy], usługi szkół [edukacja], publikowanie książek.
(111) 296417
(220) 2016 09 23
(210) 461896
(151) 2017 03 13
(441) 2016 11 21
(732) HANDCRAFT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stary Sącz, PL.
(540) SDS Sweets Distribution Solution
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.06
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(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej,
w tym sprzedaż internetowa, wyrobów drewnianych bądź z przeważającym udziałem drewna, takich jak: meble, stolarka budowlana,
artykuły gospodarstwa domowego, a także wyrobów podobnego
przeznaczenia, wykonanych z metalu lub tworzyw sztucznych bądź
z przeważającym udziałem tych materiałów, w tym wyrobów z elementami drewnianymi, usługi w zakresie sprzedaży, w tym internetowej, metalowego osprzętu i akcesoriów do mebli, usługi w zakresie
sprzedaży towarów spożywczych, w tym pieczywa cukierniczego.

(111) 296418
(220) 2016 09 23
(210) 461897
(151) 2017 03 13
(441) 2016 11 21
(732) HANDCRAFT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stary Sącz, PL.
(540) Hand Craft
(540)

(531) 26.11.01, 26.11.06, 27.05.01
(510), (511) 20 szafy, szafki, skrzynie (jako meble), kredensy, komody, regały, biblioteczki, pulpity, stojaki na gazety, stoły i stoliki niemetalowe, w tym ruchome, biurka, sekretery, toaletki, krzesła, ławy,
taborety, fotele, łóżka, barki, w tym ruchome, witryny, gabloty, lustra,
postumenty pod doniczki na kwiaty, kwietniki, w tym naścienne,
ramy do luster i obrazów, wieszaki na odzież stojące i naścienne, stojaki na parasole, tablice do zawieszania kluczy, legowiska dla zwierząt domowych, drzwi do mebli, półki meblowe, szuflady, osprzęt
do mebli niemetalowy, 30 ciastka, ciasteczka, pierniki, sucharki,
herbatniki, wafle -wszystkie te produkty nadziewane, w tym z udziałem galaretek owocowych, albo bez nadzienia, wszystkie w polewie
albo bez polewy, wyroby cukiernicze, w tym na bazie migdałów,
orzechów-wszystkie z udziałem aromatów owocowych lub bez nich,
bądź zawierające owoce, galaretki owocowe, cukierki jako słodycze,
słodycze, słodycze do ssania, chipsy, 35 usługi w zakresie sprzedaży
hurtowej i detalicznej, w tym sprzedaż internetowa, wyrobów drewnianych bądź z przeważającym udziałem drewna, takich jak: meble,
stolarka budowlana, artykuły gospodarstwa domowego, a także
wyrobów podobnego przeznaczenia, wykonanych z metalu lub
tworzyw sztucznych bądź z przeważającym udziałem tych materiałów, w tym wyrobów z elementami drewnianymi, usługi w zakresie
sprzedaży, w tym internetowej, metalowego osprzętu i akcesoriów
do mebli, usługi w zakresie sprzedaży towarów spożywczych, w tym
pieczywa cukierniczego, 37 usługi lakierowania wyrobów drewnianych, bądź z przeważającym udziałem drewna, takich jak: meble, stolarka budowlana, artykuły gospodarstwa domowego, a także wyrobów podobnego przeznaczenia, wykonanych z metalu lub tworzyw
sztucznych bądź z przeważającym udziałem tych materiałów, w tym
wyrobów z elementami drewnianymi.
(111) 296419
(220) 2016 09 23
(151) 2017 03 17
(441) 2016 11 21
(732) JT International SA, Genewa, CH.
(540) AMERICAN BLEND LD Liggett Ducat
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 25.07.07

(210) 461906

3499

(510), (511) 34 tytoń zarówno przetworzony jak i nieprzetworzony,
tytoń do palenia, tytoń fajkowy, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do żucia, mieszanki tytoniowe typu snus, papierosy, papierosy
elektroniczne, cygara, cygaretki, tabaka, artykuły dla palaczy ujęte
w klasie 34, bibułki papierosowe, tubki papierosowe i zapałki.

(111) 296420
(220) 2016 09 26
(210) 461913
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 07
(732) ITELAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olsztyn, PL.
(540) Heyyka
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aplikacja komputerowa do pobrania, oprogramowanie
do pobrania.
(111) 296421
(220) 2016 09 25
(210) 461916
(151) 2017 03 17
(441) 2016 11 21
(732) ROCKLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ELECTRIC FEEL
(510), (511) 35 usługi zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi
lub przemysłowymi, zarządzanie działalnością artystyczną, opracowanie i organizowanie programów promocyjnych, badanie opinii
społecznej, badania rynku, uzyskiwanie i systematyzowanie danych
do komputerowych baz danych, kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług, wyszukiwanie informacji dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, kampanie reklamowe
i marketingowe, w szczególności wydarzeń muzycznych-koncerty,
trasy koncertowe, festiwale, inne imprezy o charakterze muzycznym
oraz kulturalnych, rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów
reklamowych za pośrednictwem portalu internetowego, reklama
korespondencyjna, rozpowszechnianie materiałów reklamowych-próbek, druków, prospektów, broszur, dystrybucja materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej towarów spożywczych, przemysłowych, odzieży, plakatów, materiałów papierniczych, plakatów, 38 agencje informacyjne, usługi emisji treści audio i wideo świadczone za pośrednictwem Internetu, emisja programów telewizyjnych i radiowych
za pośrednictwem sieci kablowych lub bezprzewodowych, usługi
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 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 powyższych
usługach, 41 rozrywka, organizacja rezerwacji biletów na spektakle,
imprezy artystyczne, przedstawienia muzyczne, teatralne, inne imprezy rozrywkowe, usługi biur sprzedaży biletów teatralnych, sportowych, muzycznych, rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, pisanie
scenariuszy, w tym scenariuszy imprez artystycznych, usługi studia
nagrań, fotoreportaże, organizowanie konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, wydarzeń tematycznych, doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, informacja
o imprezach rozrywkowych, organizacja i produkcja koncertów, tras
koncertowych, festiwali, imprez rozrywkowych, produkcji teatralnych, imprez kulturalnych, imprez muzycznych, imprez sportowych,
imprez rekreacyjnych, konkursów, widowisk, gal, konferencji, kon-
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gresów, eventów, spektakli muzycznych, planowanie widowisk, prezentacja koncertów muzycznych, sztuk teatralnych, organizowanie
zawodów i imprez sportowych, organizowanie rajdów, tras i wyścigów samochodowych, publikacja kalendarzy imprez, organizowanie
widowisk-impresariat, rezerwowanie osobistości na imprezy-usługi
organizatora, pośrednictwo w kontraktowaniu i pozyskiwaniu artystów, wykonawców, widowisk, spektakli, teatrów, kontraktowanie
i pozyskiwanie artystów, wykonawców, widowisk, spektakli, teatrów,
formatów, usługi impresariów w zakresie organizowania spektakli,
wydarzeń muzycznych, rozrywkowych, sportowych, usługi studia
nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych, produkcja nagrań
dźwiękowych, filmowych-produkcja audiowizualna, tłumaczenia.

(111) 296426
(220) 2016 09 26
(210) 461952
(151) 2017 03 02
(441) 2016 11 07
(732) E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, PL.
(540) CRAZY81
(540)

(111) 296422
(220) 2016 09 26
(210) 461920
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 07
(732) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko -Biała, PL.
(540) Wiele śniadań, jedna Śniadaniowa
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, czerwony, czarny, niebieski,
żółty
(531) 26.01.04, 26.01.17, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(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.

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 29 rafinowane tłuszcze roślinne jadalne, margaryny, masło roślinne, oleje jadalne, komponenty i ekstrakty tłuszczów roślinnych rafinowanych.
(111) 296423
(220) 2016 09 26
(151) 2017 03 17
(441) 2016 11 21
(732) PATEREK TOMASZ BOGDAN, Bieruń, PL.
(540) PAG Polska Akademia Golfa
(540)

(210) 461921

Kolor znaku: czerwony, niebieski, biały
(531) 29.01.13, 02.01.08, 01.17.11, 27.05.01
(510), (511) 25 koszule z krótkimi rękawami, nakrycia głowy, nakrycia
głowy, odzież, paski, skarpetki, 28 kije golfowe, przyrządy do naprawy darni na polu golfowym-akcesoria golfowe, rękawice golfowe,
torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, wózki na torby golfowe,
41 publikowanie książek, udostępniane obiektów i sprzętu do gry
w golfa, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism.
(111) 296424
(220) 2016 09 26
(210) 461922
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 07
(732) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko -Biała, PL.
(540) Wiele śniadań, jedna Śniadaniowa
(510), (511) 29 rafinowane tłuszcze roślinne jadalne, margaryny, masło roślinne, oleje jadalne, komponenty i ekstrakty tłuszczów roślinnych rafinowanych.
(111) 296425
(220) 2016 09 26
(210) 461925
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) GRENKELEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Linia leasingowa FLEXLINE
(510), (511) 36 usługi leasingowe, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, gwarantowanie ubezpieczeń, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie wycen finansowych.

(111) 296427
(220) 2016 09 26
(210) 461954
(151) 2017 03 02
(441) 2016 11 07
(732) E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, PL.
(540) Treasure of Caribbean
(540)

(531) 02.09.23, 09.01.10, 27.05.01
(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) 296428
(220) 2016 09 26
(210) 461955
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, PL.
(540) VISION GAMES
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski, granatowy, żółty,
szary
(531) 27.05.04, 27.05.05, 15.07.01, 29.01.15
(510), (511) 9 oprogramowanie do gier kasynowych i hazardowych,
interaktywnych gier on-line oraz gier komputerowych, gry wideo
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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 usługi w zakresie: 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) 296429
(220) 2016 09 26
(210) 461966
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE,
Grajewo, PL.
(540) ŁACIATE NA KANAPKĘ
(510), (511) 29 produkty mleczne, masło, masło z dodatkiem oleju,
masło czekoladowe, masło kakaowe, masłopodobne produkty, twarogi, twarożki, twarogi do smarowania, serki ziarniste, sery, produkty
seropodobne, serki, serki kremowe, serki homogenizowane, serki topione, śmietana, śmietanka, tłuszcze jadalne, jogurt, mleko, zsiadłe
mleko, napoje mleczne, desery mleczne, serwatka, kefir, maślanka,
35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej,
sprzedaży z katalogu lub wykorzystując zamówienie korespondencyjne, zamówienie ze strony internetowej lub używając środków
telekomunikacji mleka i produktów mlecznych, usługi marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, badanie opinii publicznej, organizowanie kampanii medialnych o zasięgu krajowym
i lokalnym, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych .
(111) 296430
(220) 2016 09 26
(210) 461967
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE,
Grajewo, PL.
(540) ŁACIATE Z NATURY NA KANAPKĘ
(510), (511) 29 produkty mleczne, masło, masło z dodatkiem oleju, masło czekoladowe, masło kakaowe, masłopodobne produkty,
twarogi, twarożki, twarogi do smarowania, serki ziarniste, sery,
produkty seropodobne, serki, serki kremowe, serki homogenizowane, serki topione, śmietana, śmietanka, tłuszcze jadalne, jogurt,
mleko, zsiadłe mleko, napoje mleczne, desery mleczne, serwatka,
kefir, maślanka, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej, sprzedaży z katalogu lub wykorzystując zamówienie korespondencyjne, zamówienie ze strony internetowej lub
używając środków telekomunikacji mleka i produktów mlecznych,
usługi marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja
materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja
pokazów, targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
badanie opinii publicznej, organizowanie kampanii medialnych
o zasięgu krajowym i lokalnym, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych .
(111) 296431
(220) 2016 08 24
(210) 460655
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) SAWICKI PIOTR, Łódź, PL.
(540) POCZUJ PIĘKNO
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, wysyłkowej
oraz przez Internet perfum i kosmetyków.
(111) 296432
(220) 2016 09 26
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) GOŁĄBEK ADAM PAWEŁ, Radom, PL.
(540) ZEROSITE
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.17

(210) 461973

3501

(510), (511) 9 nadajniki i odbiorniki telekomunikacyjne, nadawcze
zespoły telekomunikacyjne, odbiorniki radiowe, odbiorcze zespoły
telekomunikacyjne, zintegrowane zespoły nadawcze i odbiorcze
telekomunikacyjne, 37 montaż i demontaż urządzeń stacji przekaźnikowych, telekomunikacyjnych, naprawy urządzeń nadawczych
i odbiorczych telekomunikacyjnych, nadzór techniczny nad budową
stacji przekaźnikowych, telekomunikacyjnych.

(111) 296433
(220) 2016 09 26
(210) 461975
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) KUSZYŃSKI ROBERT BIANPOL, Kliniska Wielkie, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony
(531) 01.03.08, 03.07.16, 03.07.24, 07.01.13, 29.01.13
(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, kasza manna, mąka spożywcza, mąka pszenna.
(111) 296434
(220) 2016 09 26
(210) 461976
(151) 2017 03 13
(441) 2016 11 21
(732) KUSZYŃSKI ROBERT BIANPOL, Kliniska Wielkie, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony
(531) 01.03.01, 01.03.09, 05.07.02, 07.01.13, 29.01.13
(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, kasza manna, mąka spożywcza, mąka pszenna.
(111) 296435
(220) 2016 09 26
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) MOŁODECKA ANNA ANA DOM, Opole, PL.
(540) ANA DOM
(540)

(210) 461984

Kolor znaku: biały, ciemnożółty
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wycena i zarządzanie nieruchomościami, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, wynajem nieruchomości,
usługi finansowe, doradcze usługi zarządzania finansowego, usługi finansowe w zakresie nieruchomości, 42 usługi projektowania
wnętrz budynków, usługi projektowania dotyczące architektury,
43 usługi restauracji fast-food, usługi restauracji szybkiej obsługi,
usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi w zakresie
restauracji [brasserie].
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(111) 296436
(220) 2016 09 26
(210) 461992
(151) 2017 03 02
(441) 2016 11 07
(732) TINES MEGACHEMIE SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) FIBNER
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 2 alkidowy podkład antykorozyjny na powierzchnie stalowe i żeliwne.
(111) 296437
(220) 2016 09 26
(210) 461993
(151) 2017 03 02
(441) 2016 11 07
(732) Novartis AG, Bazylea, CH.
(540) ZA-KONTAKTOWANI
(510), (511) 9 szkła kontaktowe, 35 usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych.
(111) 296438
(220) 2016 09 26
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) LARYSZ-WOŁEK VIOLETTA, Racibórz, PL.
(540) dance & image
(540)

(210) 462001

(531) 02.03.08, 24.17.25, 27.05.01
(510), (511) 41 warsztaty w celach edukacyjnych, rozwojowych oraz
rekreacyjnych w trzech grupach wiekowych dzieci, młodzież, dorośli,
wg. autorskiej metody łączącej taniec (spontaniczny) z malowaniem
(intuicyjnym)-metoda pracy.
(111) 296439
(220) 2016 09 26
(210) 462002
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) DWORNIK ZBIGNIEW P.H.U. DWOR-TRANS, Huta, PL.
(540) DWOR-TRANS
(510), (511) 37 konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych,
39 usługi transportowe.
(111) 296440
(220) 2016 09 26
(210) 462009
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) TINES MEGACHEMIE SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) STAHLDUR
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 ochronne powłoki akrylowe [w postaci farby].
(111) 296441
(220) 2016 09 26
(210) 462010
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) TINES MEGACHEMIE SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) HOLZDUR
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.04.02, 25.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 dekoracyjno-ochronne powłoki akrylowe [w postaci farby].

Nr 10/2017

(111) 296442
(220) 2016 09 27
(210) 462013
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) OPONEO BRANDHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540) oponeo
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 opony, opony do pojazdów, opony do samochodów,
opony do motocykli, opony do pojazdów ciężarowych, felgi, 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: opony, opony do pojazdów,
opony do samochodów, opony do motocykli, opony do pojazdów
ciężarowych, felgi.
(111) 296443
(220) 2016 09 27
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) LANDTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piastów, PL.
(540) landtech
(540)

(210) 462024

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 informacja o telekomunikacji .
(111) 296444
(220) 2016 09 27
(210) 462038
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRAGA,
Warszawa, PL.
(540) RSM PRAGA ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, granatowy
(531) 14.05.21, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, wynajem i sprzedaż mieszkań oraz powierzchni użytkowej, 37 budowa
nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości komercyjnych.
(111) 296445
(220) 2016 09 27
(210) 462039
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRAGA,
Warszawa, PL.
(540) RSM PRAGA
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, pomarańczowy
(531) 14.05.21, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13

Nr 10/2017
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(510), (511) 36 zarządzanie i administrowanie nieruchomościami,
wynajem i sprzedaż mieszkań oraz powierzchni użytkowej, 37 budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości komercyjnych.

(111) 296446
(220) 2016 09 27
(210) 462040
(151) 2017 02 23
(441) 2016 11 07
(732) ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRAGA,
Warszawa, PL.
(540) RSM PRAGA ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały, pomarańczowy
(531) 14.05.21, 26.01.03, 26.01.16, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 zarządzanie i administrowanie nieruchomościami,
wynajem i sprzedaż mieszkań oraz powierzchni użytkowej, 37 budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości komercyjnych.
(111) 296447
(220) 2016 09 27
(210) 462041
(151) 2017 02 23
(441) 2016 11 07
(732) ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRAGA,
Warszawa, PL.
(540) RSM PRAGA
(540)

Kolor znaku: granatowy, pomarańczowy, biały
(531) 14.05.21, 26.01.03, 26.01.16, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 zarządzanie i administrowanie nieruchomościami,
wynajem i sprzedaż mieszkań oraz powierzchni użytkowej, 37 budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości komercyjnych.
(111) 296448
(220) 2016 09 27
(210) 462042
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ANTUSSIMIN
(510), (511) 5 syrop, syrop na kaszel, 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.
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produkcyjnych, opracowywanie projektów technicznych w zakresie produkcji, użytkowania i remontów urządzeń górniczych oraz
przemysłowych stosowanych w strefach zagrożonych wybuchem,
opracowywanie układów przewietrzania pomieszczeń i kontenerów,
wykonywanie badań i ekspertyz technicznych, wykonywanie badań
urządzeń, wyrobów i instalacji prototypowych oraz urządzeń, wyrobów i instalacji użytkowanych w kopalniach i zakładach przemysłowych poza górniczych pod kątem bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

(111) 296450
(220) 2016 09 28
(210) 462051
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) ACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Apluś
(540)

Kolor znaku: żółty, niebieski, zielony, fioletowy, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 marmolady, przetwory z warzyw i owoców, 32 napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki.
(111) 296451
(220) 2016 09 28
(210) 462058
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) Hydroligent
(510), (511) 3 kosmetyki, 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) 296449
(220) 2016 09 28
(210) 462045
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) SKROBEK ADRIAN EX SOLUTION, Ruda Śląska, PL.
(540) Ex PRODUCTS
(540)

(111) 296452
(220) 2016 09 28
(210) 462061
(151) 2017 03 13
(441) 2016 11 21
(732) SIGLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) EKOBOX
(510), (511) 40 usługi z zakresu gospodarki odpadami: odzysk, zbiórka, przetwarzanie, utylizacja odpadów i surowców wtórnych, recykling odpadów i śmieci.

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 26.05.01, 26.05.08, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia w zakresie automatyzacji maszyn i procesów produkcyjnych, kasety sterownicze, rozdzielnice remontowe,
obudowy i osłony dla urządzeń elektrycznych, wpusty kablowe,
przepusty izolacyjne dla kabli elektrycznych, złącza elektryczne
i optyczne, systemy sterowania, systemy zabezpieczeń w inteligentnych budynkach, kamery i systemy monitorujące do stref zagrożonych wybuchem, komputery i tablety przemysłowe, separatory
sieci Ethernet, separatory magistrali, instalacje i systemy akwizycji
danych, 11 oświetlenie sygnalizacyjne i robocze górnicze do stref
zagrożonych wybuchem, 42 usługi dotyczące opracowywania projektów technicznych w zakresie automatyzacji urządzeń i procesów

(111) 296453
(220) 2016 09 28
(210) 462069
(151) 2017 04 03
(441) 2016 12 05
(732) KULCZYK FOUNDATION, Warszawa, PL.
(540) Żółty Talerz
(510), (511) 16 artykuły papiernicze do pisania, okładki, obwoluty
[artykuły papiernicze], materiały fotograficzne, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe w wersji papierowej,
prospekty, zeszyty, zeszyty ćwiczeń, zeszyty do pisania lub rysowania, książki, podręczniki [książki], teczki papierowe, maty papierowe, podstawki papierowe, bloki papierowe, torby papierowe,
karty upominkowe, bony upominkowe, upominkowe artykuły papiernicze, papierowe artykuły piśmienne, zawiadomienia [artykuły papiernicze], artykuły papiernicze na przyjęcia, 35 doradztwo
zawodowe inne niż związane z edukacją i szkoleniami, doradztwo
związane z działalnością charytatywną, doradztwo związane z problematyką dożywiania dzieci i osób w niedostatku, doradztwo
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związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, doradztwo
związane z problematyką aktywizacji zawodowej, reklamy telewizyjne, produkcja reklam telewizyjnych, usługi konsultacyjne
na rzecz osób trzecich, usługi reklamowe, usługi doradcze w zakresie komercyjnej i niekomercyjnej działalności gospodarczej, usługi
zarządzania biznesowego, usługi administracji biznesowej, prace
biurowe, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych
lub reklamowych, pośredniczenie w zarządzaniu procesami funkcjonowania organizacji pomocowych, centrów think tank, porady
i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
usługi doradcze dotyczące pomocy w sprawach zatrudnienia oraz
prowadzenia działalności gospodarczej w przypadkach nierównego traktowania oraz przemocy w rodzinie, usługi konsultacyjne i informacyjne w zakresie rozwoju gospodarczego, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą czy w ramach
NGO albo fundacji i stowarzyszeń, gospodarcze usługi konsultingowe, zarządzanie procesami gospodarczymi i doradztwo w tym
zakresie, usługi konsultingowe w zakresie marketingu gospodarczego, udzielanie informacji w dziedzinie doradztwa biznesowego, usługi w zakresie mediacji (pomoc w zarządzaniu biznesowym
i promocja sprzedaży dla osób trzecich), pośrednictwo w doborze
partnerów biznesowych oraz podmiotów świadczących usługi
pomocowe z osobami i podmiotami potrzebującymi, dystrybucja
materiałów i gadżetów reklamowych oraz próbek i materiałów
obrandowanych, w szczególności koszulek, notesów, długopisów,
filiżanek, smyczy do wieszania telefonów, zewnętrznych pamięci
USB, 36 organizacja zbiórek charytatywnych, gromadzenie funduszy na cele charytatywne poprzez sprzedaż znaczków charytatywnych, przydzielanie dotacji pieniężnych dla organizacji charytatywnych, organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz
osób trzecich], udzielanie informacji związanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, inwestowanie funduszy na cele charytatywne, usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych,
gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez
rozrywkowych, 41 szkolenie w zakresie żywienia [nie medyczne],
organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia,
szkolenia w zakresie odżywiania, prowadzenie zajęć w zakresie
odżywiania, usługi edukacyjne związane z odżywianiem, usługi
wydawnicze, usługi wydawnicze w tym elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych
książek i czasopism w Internecie, usługi wydawnicze w zakresie
książek i czasopism, doradztwo zawodowe, edukacja zawodowa,
doradztwo zawodowe [edukacja], usługi przekwalifikowania zawodowego, ocena orientacji zawodowej, trening umiejętności zawodowych, udzielanie kursów szkolenia zawodowego, organizowanie
zajęć sportowych i zawodów sportowych, organizowanie zawodów
sportowych i imprez sportowych, doradztwo zawodowe [doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe], przygotowanie zawodowe dotyczące zapobiegania problemom zdrowotnym, organizowanie
konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego [doradztwo edukacyjne i szkoleniowe], skomputeryzowane szkolenia
w dziedzinie doradztwa zawodowego, organizowanie warsztatów
zawodowych i kursów szkoleniowych, usługi doradztwa związane
z umiejętnościami zawodowymi, produkcja materiałów kursowych
rozprowadzanych na kursach zawodowych, kursy szkoleniowe dla
młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, publikacje
elektroniczne książek oraz czasopism i periodyków, usługi sprawozdawcze i prowadzenie dzienników internetowych mianowicie
blogów internetowych także w zakresie działalności charytatywnej
oraz procesów gospodarczych i społecznych, usługi dobroczynności w dziedzinie przejęcia patronatu w dziedzinie gospodarki i sztuki, usługi kojarzenia pomocy osobom przed formami nietolerancji
i nierównego traktowania, usługi edukacyjne i szkoleniowe, prowadzenie kursów, seminariów, warsztatów i zajęć dydaktycznych
dotyczących spraw społecznych, politycznych, gospodarczych, dotyczących kultury, sztuki, nauki, organizacja i realizacja konferencji
i sympozjów, szkolenia online, produkcja telewizyjna, telewizyjne
usługi rozrywkowe, produkcja edukacyjnych programów telewizyjnych, udostępnianie telewizyjnych programów informacyjnych,
realizacja telewizyjnych programów rozrywkowych, produkcja programów telewizyjnych, prezentowanie programów telewizyjnych,
działalność sportowa i kulturalna, organizacja i przeprowadzanie
konkursów, wystaw, kongresów, kursów, warsztatów w celach edu-

Nr 10/2017

kacyjnych i kulturalnych oraz rozrywkowych, usługi w zakresie publikacji i edycji gazet, książek i czasopism, usługi kojarzenia pomocy osobom przed formami nietolerancji i nierównego traktowania,
usługi edukacyjne i szkoleniowe, prowadzenie kursów, seminariów,
warsztatów i zajęć dydaktycznych dotyczących spraw społecznych,
politycznych, gospodarczych, dotyczących kultury, sztuki, nauki,
organizacja i realizacja konferencji i sympozjów, szkolenia online,
42 udostępnianie za pośrednictwem Internetu strony internetowej
zawierającej informacje i kompleksowe treści dotyczące działalności charytatywnej oraz procesów gospodarczych i społecznych,
rozwój i opracowywanie standardów w zakresie zarządzania procesami funkcjonowania organizacji pomocowych, rozwijanie metod
i przygotowywanie raportów w zakresie funkcjonowania organizacji pomocowych i centrów think tank, naukowe usługi analityczne
i badawcze, 43 dostarczanie żywności osobom potrzebującym
[usługi charytatywne], usługi charytatywne mianowicie dostarczanie jedzenia osobom potrzebującym, usługi charytatywne mianowicie zapewnianie tymczasowego zakwaterowania, usługi charytatywne mianowicie zapewnianie kateringu w zakresie jedzenie
i picia, 44 doradztwo żywieniowe, poradnictwo żywieniowe, usługi
doradcze w zakresie żywienia, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, poradnictwo w zakresie
odżywiania, usługi doradcze dotyczące odżywiania, usługi charytatywne mianowicie świadczenie usług medycznych.

(111) 296454
(220) 2016 09 28
(151) 2017 02 23
(441) 2016 11 07
(732) PIETRZAK IGOR INEX, Płońsk, PL.
(540) INEX
(540)

(210) 462071

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 ogrodzenia metalowe.
(111) 296455
(220) 2016 09 28
(210) 462072
(151) 2017 02 23
(441) 2016 11 07
(732) VIVIAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) V VIVIAMO UBEZPIECZAMY
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 doradztwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo finansowe, prowadzenie punktów realizacji opłat, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie
finansami, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych.
(111) 296456
(220) 2016 09 28
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) KOIS JOANNA CHATA LEONA, Bielice, PL.
(540) CHATA LEONA

(210) 462073
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(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 03.01.16, 07.01.19, 07.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie
warsztatów (szkolenia), tresura zwierząt, 44 hodowla zwierząt.
(111) 296457
(220) 2016 09 28
(210) 462074
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) FUNDACJA OPOLSKA GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA, Bielice, PL.
(540) OPOLSKA GRUPA POSZUKIWAWCZO -RATOWNICZA +
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty, biały, czerwony
(531) 01.17.13, 03.01.08, 24.13.01, 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 39 usługi ratownictwa, 41 kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenia), 45 poszukiwanie
osób zaginionych.
(111) 296458
(220) 2016 09 28
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) AGORA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) myfitness
(540)

(210) 462076

(531) 26.05.01, 26.05.08, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, pomiarowe do celów dydaktycznych,
urządzenia do nagrywania przesyłania oraz odtwarzania dźwięku i/
lub obrazów, taśmy wideo, elektroniczne, magnetyczne i optyczne
nośniki danych, czyste lub z nagraniami, sprzęt przetwarzający dane
i komputery, laptopy, akcesoria komputerowe, programy komputerowe, programy komputerowe udostępniane on-line via portal,
osprzęt i akcesoria do wszystkich tych urządzeń i przyrządów, sprzęt
do nurkowania, 16 gazety, czasopisma, magazyny, komiksy, albumy, almanachy, książki, podręczniki, biuletyny, mapy, druki, karty
muzyczne, wydawnictwa muzyczne, afisze, plakaty, fotografie, katalogi, nalepki, naklejki, artykuły piśmienne, kalendarze, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, odzież gimnastyczna i sportowa, obuwie
gimnastyczne i sportowe, daszki do czapek-wykorzystywane jako
nagrody i upominki okolicznościowe z okazji zawodów, konkursów,
plebiscytów o charakterze sportowym, 28 artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, sprzęt do różnych gier i dyscyplin sportowych, sprzęt wędkarski, gry i zabawki-wykorzystywane
jako nagrody i upominki okolicznościowe z okazji zawodów, kon-
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kursów, plebiscytów o charakterze sportowym, urządzenia do gier
działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym lub monitorem,
35 usługi reklamowe w zakresie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej, doradztwo w zakresie reklamy obejmujące: ocenę skuteczności dotychczasowej formy reklamy oraz kierunki zwiększenia
skuteczności reklamy, optymalizację skuteczności w odniesieniu
do poniesionych nakładów na reklamę, sporządzanie ekspertyz oraz
opinii w sprawie strategii reklamy, z uwzględnieniem przewidywanych kierunków rozwoju branży reklamowej, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, tworzenie, wydawanie
i dystrybucja materiałów promocyjno -reklamowych, także katalogów oraz gadżetów reklamowych-koszulki, kubki, usługi w zakresie
badania rynku, badania opinii publicznej, badań marketingowych,
organizowanie i obsługa-handlowych lub reklamowych-pokazów
mody, wystaw, giełd i targów, organizowanie gier, 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, usługi doradztwa w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania, a w tym w branży radiowo-telewizyjnej w dziedzinie programów, promocji, sprzedaży i technologii, zgrupowanie na rzecz osób trzecich rożnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w małych sklepach
detalicznych, w sklepach wielobranżowych, hurtowniach, oferowanie i prezentowanie produktów za pomocą katalogów, oferowanie
i prezentowanie produktów za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej-sklepy internetowe, telesklepy-obejmujące: artykuły
z branży ogólnospożywczej, artykuły tytoniowe, alkoholowe, papiernicze, zabawkarskie, elektroniczne, artykuły gospodarstwa domowego, jubilerskie, wydawnicze, farmaceutyczne, artykuły upominkowe,
gadżety, artykuły sprzedawane jako tzw. „śmieszne rzeczy”, artykuły
erotyczne -sprzedawane w sexshopie, usługi świadczone w ramach
oferowania i sprzedaży za pośrednictwem Internetu usług oferowanych przez firmy i specjalistów z branż usługowych: reklamowych,
bankowych, ubezpieczeniowych, nieruchomości, biur podróży, telekomunikacyjnych, budowlanych, motoryzacyjnych, transportowych,
edukacyjnych, rozrywkowych, wydawniczych, hotelarskich, gastronomicznych, ochrony zdrowia, prawnych, ochrony osób i mienia,
usługi rachunkowo -księgowe, prenumerata gazet dla osób trzecich,
produkcja reklam radiowych I telewizyjnych, odpłatne udostępnianie
serwisów informacyjnych, projektowanie materiałów promocyjno-reklamowych, także katalogów oraz gadżetów reklamowych jak koszulki, kubki, 38 usługi agencji informacyjnych i agencji prasowych,
rozpowszechnianie programów-audycji radiowych, udostępnianie
połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową,
umożliwianie dostępu do globalnej sieci komputerowej dla użytkowników (ISP), przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, zwłaszcza
nagrań fonograficznych i nagrań video przy pomocy sieci komputerowej, usługi poczty elektronicznej, przesyłanie informacji zapisanej
na płytach DVD, CD, VCD oraz kasetach video, przesyłanie informacji
SMS-em, przesyłanie informacji z zastosowaniem-do nadawania i/
lub odbioru informacji-urządzeń mobilnych-telefonów III generacji, laptopów, pagerów, itp., udostępnianie internetowego forum
dyskusyjnego, odpłatne udostępnianie baz danych, udostępnianie
baz on-line via portal, udostępnianie komputerowych baz danych,
41 montaż programów radiowych i telewizyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów i nagrań wideo,
wydawanie nagrań dźwiękowych, organizowanie i realizacja spektakli, widowisk, organizowanie imprez rozrywkowych, rekreacyjnych,
sportowych, organizowanie wystaw kulturalnych i edukacyjnych,
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie plebiscytów, usługi związane z nauczaniem, rozrywkami
i rekreacją, prowadzenie klubów i kółek zainteresowań, organizowanie i prowadzenie obozów sportowych i wakacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie balów, organizowanie
i prowadzenie: kongresów i konferencji, zjazdów, seminariów i sympozjów, szkoleń, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, usługi reporterskie, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, organizowanie loterii, usługi związane z grami losowymi
i zakładami wzajemnymi, 42 tworzenie programów komputerowych,
usługi komputerowe w zakresie zarządzania sieciami komputerowymi, usługi projektowania i utrzymywania portalu internetowego jako
internetowego serwisu informacyjnego oferującego również usługi:
hostingu, poczty elektronicznej, dostarczania wyszukiwarek internetowych, usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron i witryn in-
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ternetowych dla osób trzecich, 45 usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie
własności intelektualnej.

(111) 296459
(220) 2016 09 28
(210) 462086
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) TUSSIMIN
(510), (511) 5 syrop, syrop ułatwiający odkrztuszanie, 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.
(111) 296460
(220) 2016 09 29
(210) 462094
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW
SPOŁEM, Warszawa, PL.
(540) PSS Lux
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony
(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(111) 296461
(220) 2016 09 29
(210) 462102
(151) 2017 03 28
(441) 2016 12 05
(732) BRAGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Topola-Osiedle, PL.
(540) BRAGER
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 24.15.21, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Analizatory powietrza, Aparatura do kontroli temperatury, Aplikacje komputerowe do pobrania, Audiowizualne
urządzenia dydaktyczne do nauczania, Czujniki, Elektryczne urządzenia kontrolno -sterujące, Elektryczne urządzenia pomiarowe,
Instalacje elektryczne, Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, Interfejsy komputerowe, Maszyny i urządzenia do sondowania, Płytki do układów scalonych,
Programy komputerowe, Programy sterujace komputerowe, nagrane, Przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, Przyrządy do wskazania temperatury, Przyrządy pomiarowe, Urządzenia do analizy gazu, Urządzenia do komunikacji wewnętrznej, Urządzenia
do nauczania, Urządzenia do pomiarów precyzyjnych, Urządzenia
do przetwarzania danych, Urządzenia do regulowania kotłów,
Urządzenia monitorujące, elektryczne, Urządzenia zdalnego sterowania, Urządzenia i przyrządy: pomiarowe, sygnalizacyjne,
kontrolne, Przyrządy miernicze do wykrywania i monitorowania,
Urządzenia i systemy zdalnego nadzoru sterujące praca obiegów
solarnych, pomp ciepła gruntowych i powietrznych, instalacji
grzewczych kominkowych, instalacji grzewczych kotłowych na:
pellet, biomasę, zgazowanie drewna i węgiel, Regulatory przeznaczone do automatycznego sterowania procesami spalania paliw
stałych i rozprowadzania ciepła, Termostaty pokojowe i systemy
zdalnego monitorowania termostatami pokojowymi, Urządzenia
sterowania praca rekuperatorów, Analizatory jakości procesu spalania paliw: biopaliw, pelletu, drewna, węgla, pozostałych materiałów stałych, Urządzenia sterujące praca urządzeń grzewczych
dużej i średniej mocy, Urządzenia do pomiaru stężenia tlenu, tlenku węgla, tlenków azotu w gazach spalinowych..
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(111) 296462
(220) 2016 09 29
(210) 462103
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) DOM ŻEGLARSKI MILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) dom żeglarski
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 18.03.09, 26.01.01, 26.11.03
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej
w zakresie transportu wodnego oraz usług portów i marin, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie
transportu wodnego oraz usług portów i marin, usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe w zakresie transportu wodnego oraz
usług portów i marin, usługi w zakresie sprzedaży jachtów, usługi
w zakresie sprzedaży łodzi i akcesoriów do łodzi, 36 wycena jachtów, ubezpieczenia jachtów, nadzór przy likwidacji szkód przez
towarzystwa ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń jachtów,
37 naprawa i konserwacja jachtów, 39 przechowywanie jachtów,
przygotowywanie jachtów do zimowania, wodowanie jachtów,
przygotowanie jachtów do wodowania, przestawianie jachtów
do portów przeznaczenie i ich odbiór po rejsie, organizowanie rejsów, usługi w zakresie rejsów na jachtach, czarterowanie jachtów,
czarterowanie łodzi, usługi portów, 41 szkolenia żeglarskie, szkolenia motorowodne, szkolenia w zakresie obsługi urządzeń radiowych, szkolenia mechaniczne, szkolenia nawigacyjne, organizacja
i prowadzenie egzaminów żeglarskich, organizacja i prowadzenie
egzaminów motorowodnych, organizacja i prowadzenie egzaminów SRC (Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu), produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne.
(111) 296463
(220) 2016 09 29
(151) 2017 03 27
(441) 2016 12 05
(732) CHRISTIANUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kozy, PL.
(540) CHARISTIA
(540)

(210) 462135

Kolor znaku: niebieski
(531) 24.13.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 przybory kościelne i dewocjonalia z metali nieszlachetnych, figurki, statuetki z metali nieszlachetnych, posągi
z metali nieszlachetnych przedstawiające ikony religijne, dzwony
i dzwonki, 14 przybory kościelne i dewocjonalia z metali szlachetnych, naczynia sakralne z metali szlachetnych, świeczniki z metali szlachetnych, gasidła do świec z metali szlachetnych, posągi
z metali szlachetnych przedstawiające ikony religijne, breloczki
do kluczy powlekane metalami szlachetnymi, breloczki do kluczy
z metali nieszlachetnych, medaliony wykonane z metali nieszlachetnych, medaliony wykonane z metali szlachetnych, 16 dewocjonalia zawarte w tej klasie, reprodukcje graficzne, obrazy, książki,
książki religijne, książki z pieśniami religijnymi, biblie, kalendarze,
kartki okolicznościowe, różańce, drukowane materiały ilustracyjne, 20 dekoracje przestawne, przybory kościelne i dewocjonalia
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, pudełka drewniane, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane
z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, 30 jadalne wafle, 35 usługi prowadzenia
sklepu i/lub hurtowni oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu
sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji
następujących towarów: przybory kościelne i dewocjonalia z metali
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nieszlachetnych, figurki, statuetki z metali nieszlachetnych, posągi
z metali nieszlachetnych przedstawiające ikony religijne, dzwony
i dzwonki, przybory kościelne i dewocjonalia z metali szlachetnych,
naczynia sakralne z metali szlachetnych, świeczniki z metali szlachetnych, gasidła do świec z metali szlachetnych, posągi z metali
szlachetnych przedstawiające ikony religijne, breloczki do kluczy
powlekane metalami szlachetnymi, breloczki do kluczy z metali
nieszlachetnych, medaliony wykonane z metali nieszlachetnych,
medaliony wykonane z metali szlachetnych, dewocjonalia zawarte
w tej klasie, reprodukcje graficzne, obrazy, książki, książki religijne,
książki z pieśniami religijnymi, biblie, kalendarze, kartki okolicznościowe, różańce, drukowane materiały ilustracyjne, dekoracje przestawne, przybory kościelne i dewocjonalia z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, pudełka drewniane, statuetki, figurki,
dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak
drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie,
wino mszalne, wafle, usługi reklamowe i promocyjne, reklama w Internecie dla osób trzecich, 43 kawiarnie, usługi kawiarni, 45 usługi
prawne, doradztwo w sprawach małżeńskich, doradztwo w zakresie relacji osobistych, mediacja [usługi prawne], poradnictwo małżeńskie i coaching małżeński, usługi w zakresie mediacji rozwodowej, usługi mediacyjne w sporach małżeńskich.

(111) 296464
(220) 2016 09 29
(210) 462147
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) BLUE ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Rolnicy na Start
(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, prospekty, druki, próbki], reklama
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiału
reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie
reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, telemarketing, 41 komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
loterii, nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie], produkcja filmów innych niż reklamowych, 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) 296465
(220) 2016 09 29
(210) 462148
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) BLUE ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Ekstremalna Restauracja
(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, prospekty, druki, próbki], reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], telemarketing,
reklama telewizyjna, 41 komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
organizowanie loterii, nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie loterii, produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja

3507

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) 296466
(220) 2016 09 30
(151) 2017 03 24
(441) 2016 12 05
(732) GOREPAIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) GoRepair
(540)

(210) 462152

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy
(531) 26.04.04, 26.04.16, 26.11.02, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa komputerów, komputerowych urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych,
37 instalowanie, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego,
w tym komputerów, instalowanie, naprawa i konserwacja sprzętu
telekomunikacyjnego, instalowanie, naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych, instalacja maszyn przemysłowych, instalowanie urządzeń biurowych, instalowanie wyposażenia
budynków, instalowanie, naprawa i konserwacja sprzętu elektronicznego, instalowanie, naprawa i konserwacja artykułów gospodarstwa domowego, instalowanie, naprawa i konserwacja sprzętu
audio -wideo, 42 usługi doradztwa informatycznego, technicznego
i technologicznego, wynajem i dzierżawa sprzętu komputerowego
i komputerowych urządzeń peryferyjnych, projektowanie systemów
informatycznych, programowanie komputerów, doradztwo specjalistyczne związane z programowaniem komputerowym, instalowanie
programów komputerowych.
(111) 296467
(220) 2016 09 30
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) KIERAS KATARZYNA, Pustkowie Lgockie, PL.
(540) DEMOKRATYCZNA
(540)

(210) 462166

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.11.02, 24.13.01
(510), (511) 16 afisze, albumy, biuletyny, broszury, czasopisma [periodyki], dzienniki, gazety, fotografie, grafiki, informatory, katalogi,
prospekty, kalendarze, książki, podręczniki, materiały do nauczania,
materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe, poradniki, mapy, publikacje naukowe, zeszyty naukowe, monografie,
skrypty, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, plakaty z papieru lub kartonu, karty pocztowe, kartki okolicznościowe, naklejki, plakietki i etykiety papierowe,
torby do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, 35 usługi
reklamowe w zakresie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej: opracowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, publikowanie tekstów i ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów
sponsorowanych, dystrybucja materiałów reklamowych i próbek
towarów, organizowanie pokazów, targów i wystaw w celach reklamowych, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, obróbka tekstów,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, działalność marketingowa,
doradztwo w zakresie organizowania i kierowania działalnością
gospodarczą, analizy rynkowe, badanie rynku i opinii publicznej,
41 usługi reporterskie i wydawnicze, publikowanie czasopism, gazet,
książek i materiałów dydaktycznych, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, publikacje elektroniczne książek, gazet i periodyków on-line, organizowanie i realizacja imprez rozrywkowych,
organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, informacja o edukacji.
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(111) 296468
(220) 2016 09 30
(210) 462169
(151) 2017 02 24
(441) 2016 11 07
(732) British American Tobacco (Brands) Limited, Londyn, GB.
(540) iFUSE
(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) 296469
(220) 2016 09 30
(210) 462177
(151) 2017 02 24
(441) 2016 11 07
(732) CENTRUM POLSKO -ROSYJSKIEGO DIALOGU
I POROZUMIENIA, Warszawa, PL.
(540) Intersection: Russia/Europe/World
(510), (511) 41 publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe.
(111) 296470
(220) 2016 09 30
(210) 462179
(151) 2017 02 24
(441) 2016 11 07
(732) CENTRUM POLSKO -ROSYJSKIEGO DIALOGU
I POROZUMIENIA, Warszawa, PL.
(540) Polsko-Rosyjska Szkoła pod Żaglami
(510), (511) 36 usługi w zakresie sponsoringu finansowego i przyznawanie grantów i stypendiów finansowych na cele artystyczne i naukowe osobom prywatnym, organizacjom, instytucjom lub firmom,
usługi w zakresie prowadzenia działalności, doradztwa, informowania
finansowego, organizacja zbiórek środków finansowych oraz funduszy
na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe
oraz ekologiczne, 39 organizowanie wycieczek morskich, transport
statkami, jachtami, łodziami, rejsy wycieczkowe, wypożyczanie i dzierżawa łodzi, statków, jachtów, 41 prowadzenie szkoły pod żaglami, organizowanie konkursów, konferencji, obozów sportowych, zawodów
sportowych, zjazdów, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia
projektów edukacyjnych, ekologicznych i społecznych, imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych oraz kursów, szkoleń, w tym
z wykorzystaniem Internetu, usługi w zakresie organizowania i przeprowadzenia konferencji oraz wystaw o problematyce społecznej,
edukacyjnej, sportowej i kulturalnej, usługi w zakresie publikacji i wydawnictw, także w formie on-line, usługi w zakresie udostępniania on-line publikacji, usługi w zakresie udzielania informacji o szkoleniach,
kursach, programach edukacyjnych, grantach.
(111) 296471
(220) 2016 09 30
(210) 462186
(151) 2017 02 24
(441) 2016 11 07
(732) PROJECT PI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MATMATIC
(510), (511) 28 gry edukacyjne, zabawki edukacyjne, 38 dostęp
do treści, stron internetowych i portali, 41 usługi edukacyjne, udostępnianie portalu internetowego w dziedzinie edukacji, publikowanie materiałów multimedialnych online, udostępnianie publikacji online [nie do pobrania], udostępnianie filmów (animowanych) online
nie do pobrania.
(111) 296472
(220) 2016 09 30
(210) 462194
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) PROFIT-STAT EP SZYNKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA,
Lesznowola, PL.
(540) PROFITSTAT.EP
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski
(531) 18.01.09, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 4 ciecze chłodząco -smarujące, dodatki niechemiczne
do paliwa, grafit smarujący, mazut, mieszaniny pochłaniające kurz,
oleina, olej rycynowy do celów przemysłowych, oleje do smarowania, oleje silnikowe, oleje zwilżające, smary, smary do pasów, smary
przemysłowe, stearyna, środki do usuwania pyłu, świece, tłuszcze
do smarowania, wosk [surowiec], wosk przemysłowy, 7 alternatory
[generatory prądu przemiennego], bębny [części maszyn], chłodnice do silników, cylindry do maszyn, cylindry do silników, filtry
[części maszyn lub silników], filtry do oczyszczania chłodzącego
powietrza, do silników, gaźniki, kable sterownicze do maszyn i silników, łożyska, łożyska kulkowe, łożyska z automatycznym smarowaniem, maszynowe koła zamachowe, maszynowy mechanizm
przekładniowy, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników,
membrany do pomp, odtłuszczacze [maszyny], oszczędzacze paliwa do silników, pasy do silników, pasy do prądnic, pierścienie
o kulistej powierzchni roboczej do łożysk, pierścienie smarujące
[części maszyn], pierścienie tłokowe, pompy [części maszyn lub
silników], pompy paliwowe samonastawne, pompy powietrzne
[instalacje w warsztatach samochodowych], pompy smarownicze, przekładnie do maszyn, reduktory ciśnienia [części maszyn],
skrzynie korbowe do maszyn i silników, sprzęgła wałów [maszyny],
tłoki do amortyzatorów, tłoki do cylindrów, tłoki do silników, tłumiki do silników, turbiny hydrauliczne, turbosprężarki, urządzenia
przeciw zanieczyszczeniom do silników, wały korbowe, wały napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, wentylatory do silników,
wtryskiwacze paliwa do silników, zasilacze do gaźników, zawory
[części maszyn lub silników], zawory ciśnieniowe [części maszyn],
zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], złącza uszczelniające
[części silników], 12 amortyzatory zawieszenia w pojazdach, antypoślizgowe przyrządy do opon pojazdów, bagażniki do pojazdów,
bagażniki na narty do samochodów, bieżniki do bieżnikowania
opon, błotniki, ciężarki do wyważania kół pojazdów, czopy osi pojazdów, dętki do opon pneumatycznych, drążki skrętne do pojazdów, drzwi do pojazdów, dżojstiki do pojazdów, hamulce do pojazdów, kierownice pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, klaksony
do pojazdów, kolce do opon, koła do pojazdów lądowych, kołpaki,
korbowody do pojazdów lądowych, inne niż części silników, korki
do zbiorników paliwa [gazu] w pojazdach, korpusy opon, lusterka
boczne do pojazdów, lusterka wsteczne, łańcuchy do samochodów, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, łańcuchy przeciwpoślizgowe, łaty do opon, łoża silnika do pojazdów lądowych,
maski do pojazdów, maski silników do pojazdów, mechanizmy
napędowe do pojazdów lądowych, nadwozia pojazdów, nadwozia
samochodowe, obręcze do piast kół, obręcze kół pojazdów, obwody hydrauliczne do pojazdów, okładziny hamulcowe do pojazdów,
opony do pojazdów, opony do pojazdów mechanicznych, opony
pełne do kół pojazdów, opony pneumatyczne, osie pojazdów,
osłony przeciwsłoneczne do samochodów, pasy bezpieczeństwa
do siedzeń w pojazdach, piasty kół pojazdów, płytki cierne hamulca do samochodów, poduszki powietrzne [urządzenia bezpieczeństwa w samochodach), podwozia do pojazdów [statków powietrznych], podwozia pojazdów, podwozia samochodów, pokrowce
na kierownice pojazdów, pokrowce na koła zapasowe, pokrowce
na pojazdy [dopasowanej, pokrowce na siedzenia pojazdów, pompy powietrzne [akcesoria do pojazdów], promy, przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego
do pojazdów lądowych, resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, samochody (amortyzatory do-), siatki bagażowe do pojazdów, siedzenia do pojazdów, silniki do pojazdów lądowych, silniki elektryczne do pojazdów
lądowych, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, skrzynie korbowe do elementów pojazdów lądowych, inne niż do silników, spojlery do pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych, stopnie nadwozia do pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, szczęki
hamulcowe do pojazdów, szyby do pojazdów, szyby przednie pojazdów, tapicerka do pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów,
turbiny do pojazdów lądowych, urządzenia przeciwoślepieniowe
do pojazdów, urządzenia sprzęgające do pojazdów lądowych, wały
napędowe do pojazdów lądowych, wentyle do opon pojazdów,
wolne koła do dojazdów lądowych, wycieraczki do przednich szyb,
wycieraczki przednich świateł, zagłówki do siedzeń pojazdów, zapalniczki samochodowe, zderzaki samochodowe, zestawy narzędzi
do naprawy dętek, zębate przekładnie do pojazdów lądowych, złącza do przyczep do pojazdów.
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(111) 296473
(220) 2016 09 30
(210) 462196
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) MILCZAREK KRZYSZTOF, Sade Budy, PL.
(540) PULL THE WIRE
(510), (511) 9 muzyczne nagrania dźwiękowe, 41 koncerty muzyczne.
(111) 296474
(220) 2016 09 30
(210) 462197
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kruszwica, PL.
(540) MAESTRA margaryna z esencją masła
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne.
(111) 296475
(220) 2016 09 30
(210) 462202
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kruszwica, PL.
(540) KRUSZWICA olej z esencją masła
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne.
(111) 296476
(220) 2016 09 30
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Starogard Gdański, PL.
(540)
(540)

(210) 462203

dostarczanie przesyłek, dostarczanie paczek, doręczanie paczek
przez kuriera, dostarczanie poczty przez kuriera, dostarczanie towarów przez kuriera, organizowanie transportu paczek, organizowanie
odbierania paczek.

(111) 296478
(220) 2016 10 03
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) PAROL BARTŁOMIEJ TOMASZ, Rusiec, PL.
(540) ANULUJ MANDAT
(540)

(111) 296477
(220) 2016 10 02
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) MARNIK DANIEL, Grabowiec, PL.
(540) Euro -Paka.pl
(540)

(210) 462207

Kolor znaku: czerwony, szary, pomarańczowy
(531) 26.15.09, 27.05.01, 27.05.05, 24.17.01, 24.17.02, 29.01.13
(510), (511) 35 pośrednictwo przy oferowaniu usług kurierskich drogą internetową, usługi pośrednictwa w dostarczaniu paczek w zakresie kojarzenia sprzedawcy z nabywcą, usługi w zakresie porównywania cen usług kurierskich, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 39 usługi doręczania
paczek, usługi kurierskie, odbieranie, transport i dostawa towarów,
dokumentów, paczek i listów, udzielanie informacji związanych z dostarczaniem dokumentów, listów i paczek, usługi śledzenia i lokalizowania listów i paczek, transport paczek, transport drogą kurierską,

(210) 462212

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 24.01.13, 27.05.01, 29.01.12, 18.07.20, 16.03.25, 17.05.25
(510), (511) 36 skomputeryzowane usługi finansowe, usługi doradztwa finansowego związane z niewypłacalnością, usługi finansowe
świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, 45 usługi prawne, usługi prawne świadczone przez Internet, usługi prawne świadczone przez telefon, usługi
wsparcia prawnego, usługi doradcze związane z prawami konsumenta.
(111) 296479
(220) 2016 10 03
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) DUDA-CARS SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, zielony, ciemnozielony, jasnobrązowy,
brązowy, ciemnobrązowy, szary, jasnoszary, niebieski, żółty,
ciemnoszary, jasnoróżowy
(531) 01.03.01, 01.15.05, 05.01.03, 05.01.05, 05.01.08, 05.01.09,
05.01.16, 02.07.16, 02.07.23, 02.07.25, 03.01.14, 07.15.22, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódka, likiery.
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(210) 462217

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.05.01, 26.05.10, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi transportowe autobusowe, chroniony transport przedmiotów wartościowych, dostarczanie korespondencji,
przesyłek, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów [zaopatrzenie], dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie,
fracht [przewóz towarów], pośrednictwo frachtowe, holowanie,
informacja o transporcie, usługi kierowców, transport kolejowy,
wypożyczanie kontenerów magazynowych, logistyka transportu,
magazynowanie, informacja o magazynowaniu, wynajmowanie
magazynów, transport mebli, wynajmowanie miejsc parkingowych,
pakowanie towarów, prowadzenie parkingów, wypożyczanie pojazdów, przenoszenie, przewóz bagaży, usługi przeprowadzek, przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, rezerwacja transportu, rozładunek, transport samochodowy, wypożyczanie
samochodów, składowanie towarów, spedycja, usługi taksówek, pośrednictwo w transporcie, usługi nawigacji w transporcie, transport
i składowanie odpadów, transport pasażerski, transport podróżnych, usługi kurierskie [listy lub towary], wypożyczanie samochodów wyścigowych.
(111) 296480
(220) 2016 10 03
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) PTL MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FLOTOWE TRENDY

(210) 462219
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(540)

(732) MĄDRA ELŻBIETA KOMERS INTERNATIONAL, Straszyn, PL.
(540) DOUBLE WHITE Premium Vodka Distilled from neutral grain
spirits K KOMERS
(540)

Kolor znaku: szary, biały, pomarańczowy
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 periodyki, periodyki drukowane, periodyki [czasopisma], czasopisma [periodyki], czasopisma branżowe, 35 wystawy w celach handlowych lub reklamowych, dostarczanie informacji biznesowych i handlowych online, dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych online w Internecie,
świadczenie usług w zakresie katalogów informacji handlowych
online, organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online dla
osób trzecich, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, szkolenia edukacyjne, szkolenia biznesowe, prowadzenie warsztatów
[szkolenia], usługi szkolenia zawodowego, nauczanie i szkolenia,
szkolenia związane z finansami, szkolenia w dziedzinie biznesu,
organizowanie i prowadzenie kongresów, edukacja, edukacja
prawna, edukacja [nauczanie], informacje o edukacji, doradztwo
zawodowe [edukacja], edukacja, rozrywka i sport, organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], edukacja w zakresie bezpieczeństwa drogowego, organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], organizowanie seminariów związanych z edukacją, organizacja webinariów, zapewnianie szkoleń online, publikowanie
materiałów multimedialnych online, usługi w zakresie publikowania online, udostępnianie publikacji online [nie do pobrania],
udostępnianie filmów online nie do pobrania, organizowanie
i prowadzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie online, publikacja książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania),
edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu,
wydawanie czasopism, wydawanie biuletynów, wydawanie gazet,
wydawanie audiobooków, wydawanie katalogów, wydawanie prospektów.
(111) 296481
(220) 2016 03 21
(210) 453924
(151) 2017 05 18
(441) 2016 06 20
(732) MĄDRA ELŻBIETA KOMERS INTERNATIONAL, Straszyn, PL.
(540) WILD HORSES Premium VODKA Distilled from extra fine
neutral potato spirit K KOMERS POTATO PREMIUM VODKA
PRODUCT OF POLAND
(540)

Kolor znaku: brązowy, jasnoszary, szary, ciemnozłoty, jasnozłoty
(531) 27.05.01, 19.07.01, 19.07.09, 03.03.01, 29.01.13, 25.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe destylowane, wódka.
(111) 296482
(151) 2017 05 19
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(220) 2016 03 21
(441) 2016 06 20

(210) 453926

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski, złoty, różowy, szary
(531) 27.05.01, 19.07.01, 19.07.09, 03.03.01, 29.01.13, 25.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe destylowane, wódka.
(111) 296483
(220) 2016 04 15
(210) 454915
(151) 2016 11 16
(441) 2016 08 01
(732) GOSKA WOJCIECH WG DESIGN, Warszawa, PL.
(540) Pan Bulwa
(540)

(531) 02.01.01, 02.01.23, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna świeże i mrożone, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, sałatki, dania gotowe na bazie: mięsa, ryb,
warzy, owoców morza, jajek, mrożone gotowe posiłki składające się
głównie z mięsa, z ryb, z owoców morza, z warzyw, 30 kawa, herbata,
kakao i nienaturalna kawa, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, pieczywo, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód,
melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet,
sosy (przyprawy), przyprawy, lód, mrożone ciasta i ciastka, mrożone
produkty z ciasta, mrożone produkty z ryżem, pizze mrożone, desery
i jogurty mrożone, napoje mrożone na bazie: kawy, czekolady, mleka, kakao, herbaty, 31 ziarna i produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz
ziarna nie ujęte w innych klasach: świeże owoce, świeże warzywa,
świeże orzechy, świeże zioła, świeże grzyby, ziarna, pestki i nasiona
do jedzenia w stanie nieprzetworzonym, żywe zwierzęta, naturalne
rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, 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, 35 usługi świadczone przez sklepy internetowe, detaliczne,
supermarkety, hipermarkety, dyskonty, hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą (sprzedaż wysyłkowa) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Internet (sklepy internetowe),
telesklepy-poprzez wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich artykułów spożywczych i przemysłowych tak, aby umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach następują-
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cych towarów: mięso i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki, nabiał
i substytuty nabiału, jaja i produkty z jaj, oleje i tłuszcze, przetworzone
owoce, warzywa, grzyby, orzechy, nasiona roślin strączkowych, potrawy gotowe, przekąski i desery, kawa, herbata, kakao i namiastki
tych towarów, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów,
preparaty do pieczenia i drożdże, cukier, słodziki, polewy cukiernicze
i nadzienia, produkty pszczele, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, sól, przyprawy i dodatki smakowe, dania gotowe i przekąski, produkty rolne, ogrodnicze i leśne, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt,
piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, soki owocowe,
preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe, doradztwo i informacje na temat usług konsumpcyjnych i zarządzania produktami
oraz cenami w serwisach internetowych w związku z zakupami dokonywanymi przez Internet, organizowanie aukcji internetowych, usługi
handlu online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty
na aukcję, a oferty zgłaszane są za pośrednictwem Internetu, działania
marketingowe, programy lojalnościowe dla klientów, usługi w zakresie
kart lojalnościowych w ramach usług promocyjnych i motywacyjnych
dla stałych klientów, usługi franchisingowe związane z organizowaniem i prowadzeniem działalności handlowej w sieci pod określoną
marką, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych,
pośredniczenie i pomoc w zakresie zawierania kontraktów franchisingowych na rzecz osób trzecich, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczącej franchisingu, 41 usługi mające na celu rozrywkę, zabawę lub rekreację, organizowanie i obsługa imprez, organizowanie przyjęć, edukacja i szkolenia związane z obsługą klienta, szkolenia handlowe, szkolenia biznesowe, szkolenia personelu, szkolenia
w zakresie cateringu, szkolenia z zakresu prezentacji żywności, szkolenia w zakresie produkcji i sprzedaży, szkolenia w zakresie logistyki,
usługi w zakresie nagrań radiowych, filmowych, wideo i telewizyjnych
(studia nagrań), 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, kawiarnie, kafeterie (bufety), restauracje, bary szybkiej obsługi (snack-bary),
przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering).

(111) 296484
(220) 2016 04 25
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) FUNDACJA ROK RZEKI WISŁY, Warszawa, PL.
(540) ROK RZEKI WISŁY 2017
(540)

(210) 455530

Kolor znaku: granatowy, niebieski
(531) 01.17.11, 01.17.25, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.04
(510), (511) 16 folie z tworzyw sztucznych do pakowania, torby
do pakowania z papieru, albumy, afisze, plakaty, almanachy (roczniki), foldery, akwarele, grafiki, reprodukcje graficzne, atlasy, mapy
geograficzne, przewodniki, wydawnictwa kartograficzne, plany,
broszury, chorągiewki papierowe, sztandary papierowe, czasopisma,
periodyki, magazyny, dzienniki, gazety, druki, emblematy, fotografie, kalendarze, katalogi, koperty, karty pocztowe, karty muzyczne
z życzeniami, pocztówki, książki, zakładki do książek, nalepki, nalepki reklamowe, odbitki, notesy, przybory do pisania, publikacje,
śpiewniki, skrypty, szyldy z papieru lub z tektury, tablice i arkusze
ogłoszeniowe z papieru lub z tektury, znaczki pocztowe, bilety komunikacji miejskiej, materiały piśmienne, artykuły biurowe, wyroby
papiernicze i introligatorskie, ramki na fotografie, afisze, plansze
reklamowe kartonowe, albumy okolicznościowe, bilety, broszury
okolicznościowe, plakaty, prospekty, dekoracje imprez masowych
na nośniku papierowym, okolicznościowe etykiety papierowe, formularze organizacyjne imprez masowych, fotografie okolicznościowe, dyplomy papierowe, 35 usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, przygotowywanie reklamowych audycji radiowych
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i telewizyjnych, przygotowywanie filmów reklamowych, organizowanie wystaw handlowych i reklamowych, organizowanie aukcji
publicznych, publikowanie i dystrybucja tekstów reklamowych,
ulotek, druków, prospektów i broszur, dystrybucja i rozpowszechnianie reklam, ogłoszeń reklamowych i materiałów reklamowych
oraz promocyjnych, usługi w zakresie akwizycji, promocji i marketingu w dziedzinie imprez sportowych i sportowo -rekreacyjnych
oraz w dziedzinie rozrywki i wypoczynku, 41 edukacja, kształcenie,
rozrywka, organizowanie zawodów, imprez i widowisk sportowych
i sportowo -rekreacyjnych, zwłaszcza sportów masowych w różnych
dziedzinach i dyscyplinach, organizowanie imprez i pokazów turystycznych i rekreacyjno -wypoczynkowych, organizowanie imprez
rozrywkowych i kulturalno -oświatowych, usługi w zakresie turystyki
i wypoczynku, organizowanie imprez wystawienniczych i konkursów
w celach kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych, usługi w zakresie sportu i kultury, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów i wykładów, organizowanie imprez
rozrywkowych, festiwali telewizyjnych, artystycznych, naukowych,
kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie loterii, organizowanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie
balów, organizowanie spektakli, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacyjnych, publikowanie książek, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, wydawanie nagrań na kasetach i płytach CD, usługi związane z organizacją wypoczynku, organizowanie
obozów wakacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, pokazy
w zakresie kształcenia praktycznego, nauczanie, usługi wydawnicze,
usługi w zakresie imprez rozrywkowych, festiwali telewizyjnych, artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych i związanych
z organizacją wypoczynku oraz w zakresie wydawnictw i nagrań
na kasetach i płytach CD, telefoniczne udzielanie informacji o imprezach kulturalnych, festiwalach telewizyjnych, rozrywkowych, naukowych, edukacyjnych, o organizowanych konferencjach, seminariach,
zjazdach, przedstawieniach teatralnych, wystawach kulturalnych
i edukacyjnych oraz w zakresie organizacji wypoczynku.

(111) 296485
(220) 2016 09 20
(210) 461760
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) STOWARZYSZENIE NASZA PRZYSZŁOŚĆ SŁUBIC I OKOLIC,
Grzybów, PL.
(540) ZESPÓŁ LUDOWY „GRZYBOWIANKI”
(540)

(531) 27.05.01, 24.17.25, 05.05.20, 02.03.04, 02.03.23
(510), (511) 9 nagrane płyty kompaktowe z utworami muzycznymi (płyty CD), nagrane kasety wideo z nagraniami muzycznymi,
41 występy grup muzycznych na żywo, występy taneczne, muzyczne i piosenkarskie, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących
występy tancerzy i piosenkarzy, produkcja pokazów rozrywkowych
obejmujących występy instrumentalistów, komponowanie muzyki
dla osób trzecich, usługi edukacyjne i instruktażowe dotyczące sztuki i rękodzieła.
(111) 296486
(220) 2016 09 30
(151) 2017 04 06
(441) 2016 11 21
(732) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, PL.
(540) zortrax M300
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 drukarki 3D.

(210) 462189
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(111) 296487
(220) 2016 10 03
(210) 462221
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, PL.
(540) GORZKA Z PIGWĄ ŻYTNIÓWKA GOŚCINNOŚĆ W NATURZE
PODLASIA B
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, jasnopomarańczowy, złoty, czarny
(531) 04.03.01, 05.07.02, 09.01.10, 06.07.25, 24.09.02, 25.01.19,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 296488
(220) 2016 10 06
(210) 462371
(151) 2017 05 22
(441) 2017 02 06
(732) NAWRACAJ-SZRAMOWIAT ALICJA, Jaszczew, PL.
(540) AN LLOW
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, czarny, szary
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.14
(510), (511) 11 oświetlenie dekoracyjne, 42 projektowanie mebli,
wzornictwo przemysłowe.
(111) 296489
(220) 2016 10 10
(210) 462477
(151) 2017 03 14
(441) 2016 11 21
(732) KOSMETYKA NATURALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SUPLEMED
(510), (511) 5 suplementy diety, preparaty farmaceutyczne oraz dietetyczne środki spożywcze wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, dietetyczne preparaty medyczne, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, mieszanki i ekstrakty ziołowe
do celów leczniczych.
(111) 296490
(220) 2016 10 13
(210) 462609
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) F.R.B. INTER-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) IB INTER-BUD
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, ciemnoszary
(531) 26.04.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe konstrukcje budowlane, konstrukcje budowlane w systemie fasadowym, konstrukcje budowlane w systemie okienno -drzwiowym, aluminiowe konstrukcje budowlane ścian
słupowo -ryglowych, okna, drzwi i ościeżnice z kształtowników aluminiowych, konstrukcje szkieletowe budynków z kształtowników
aluminiowych, ściany fasadowe i działowe, metalowe sufity i stro-
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py, 19 okna i okiennice z tworzyw sztucznych, żaluzje niemetalowe, drzwi i futryny niemetalowe, 35 usługi w zakresie: organizacji
i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/
lub przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży hurtowej i detalicznej, reklama, reklama na billboardach, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, informacja handlowa oraz udzielanie porad konsumentom, dystrybucja materiałów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach reklamowych lub handlowych, promocja inwestycji
budowlanych, usługi w zakresie sprzedaży stolarki otworowej PCV
i drewnianej (systemy okienne i drzwiowe okna, akcesoria okienne),
usługi w zakresie księgowości, rachunkowości i doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej i handlowej, usługi menedżerskie,
prowadzenie interesów osób trzecich, inwentaryzacja, 36 usługi
w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć
inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami, dzierżawa i wynajem nieruchomości w tym lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
sprzedaż obiektów i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych lub udziałów w tych lokalach, 37 usługi budowlane w zakresie budownictwa
związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (jednorodzinnych i wielorodzinnych) i niemieszkalnych (w tym w szczególności
obiektów użyteczności publicznej, biurowych, usługowych, przemysłowych, produkcyjnych, magazynowych, handlowych, sportowych,
basenowych, inżynieryjnych, liniowych, drogowych) w systemie
generalnego wykonawstwa lub robót branżowych (roboty rozbiórkowe, ziemne, budowlane, instalacyjne, wykończeniowe), usługi
w zakresie przygotowania, zarządzania, realizacji i nadzoru nad
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w zakresie budownictwa, usługi
remontowe oraz w zakresie napraw i konserwacji, nadzór budowlany, wynajem sprzętu budowlanego, usługi informacji budowlanej
i informacji o naprawach, 39 usługi w zakresie transportu, transportu
samochodowego, usługi w zakresie: dostarczania towarów (nie obejmują transportu osób), wynajmowania magazynów, garaży i miejsc
parkingowych, usługi związane z wynajmem środków transportu,
pomoc drogowa w przypadku awarii samochodu, w tym holowanie,
przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, rezerwacja transportu, rozładunek, wypożyczanie samochodów, składowanie i dostarczanie towarów, spedycja, wyładunek i składowanie
odpadów, informacja o transporcie, pośrednictwo w transporcie,
transport pasażerski, wypożyczanie ciężarówek, wypożyczanie kontenerów magazynowych, usługi składowania materiałów budowlanych i instalacyjnych, wyposażenia sanitarnego i wykończeniowych,
materiałów i urządzeń techniki basenowej przeznaczonych do sprzedaży na rzecz osób i podmiotów trzecich pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować bezpośrednio w punkcie sprzedaży
(sklepie lub hurtowni) lub za pośrednictwem sieci komputerowej,
40 obróbka materiałów, w szczególności powłok profili z metalu,
powlekanie kształtowników aluminiowych powłokami ochronnymi,
powłokami utwardzającymi i powłokami koloryzującymi, obróbka
i hartowanie metali, galwanizacja, kadmowanie, niklowanie, odlewanie metali, platerowanie metali, spawanie, lutowanie, trasowanie
laserem, 42 usługi związane z projektowaniem w zakresie budownictwa i urbanistyki, opracowywanie projektów architektonicznych
oraz projektów aranżacji (dekoracji) wnętrz lub przestrzeni, usługi
w zakresie opiniowania i doradztwa organizacyjno -technicznego
w budownictwie, badania techniczne oraz ekspertyzy techniczne
i inżynieryjne, weryfikacja projektów i kosztorysów, pomiary geodezyjne, planowanie urbanistyczne, 43 usługi hotelarskie i gastronomiczne, w tym prowadzenie hoteli, moteli, pensjonatów, domów
turystycznych, restauracje, kawiarnie, kafeterie, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy.

(111) 296491
(220) 2016 10 13
(210) 462612
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) F.R.B. INTER-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.

Nr 10/2017
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(540) IB GRUPA INTER-BUD
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, biały
(531) 26.04.01, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 6 metalowe konstrukcje budowlane, konstrukcje budowlane w systemie fasadowym, konstrukcje budowlane w systemie okienno -drzwiowym, aluminiowe konstrukcje budowlane ścian
słupowo -ryglowych, okna, drzwi i ościeżnice z kształtowników aluminiowych, konstrukcje szkieletowe budynków z kształtowników
aluminiowych, ściany fasadowe i działowe, metalowe sufity i stropy, 19 okna i okiennice z tworzyw sztucznych, żaluzje niemetalowe, drzwi i futryny niemetalowe, 35 usługi w zakresie: organizacji
i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/
lub przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży hurtowej i detalicznej, reklama, reklama na billboardach, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, informacja handlowa oraz udzielanie porad konsumentom, dystrybucja materiałów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach reklamowych lub handlowych, promocja inwestycji
budowlanych, usługi w zakresie sprzedaży stolarki otworowej PCV
i drewnianej (systemy okienne i drzwiowe okna, akcesoria okienne),
usługi w zakresie księgowości, rachunkowości i doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej i handlowej, usługi menedżerskie,
prowadzenie interesów osób trzecich, inwentaryzacja, 36 usługi
w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć
inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami, dzierżawa i wynajem nieruchomości w tym lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
sprzedaż obiektów i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych lub udziałów w tych lokalach, 37 usługi budowlane w zakresie budownictwa
związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (jednorodzinnych i wielorodzinnych) i niemieszkalnych (w tym w szczególności
obiektów użyteczności publicznej, biurowych, usługowych, przemysłowych, produkcyjnych, magazynowych, handlowych, sportowych,
basenowych, inżynieryjnych, liniowych, drogowych) w systemie
generalnego wykonawstwa lub robót branżowych (roboty rozbiórkowe, ziemne, budowlane, instalacyjne, wykończeniowe), usługi
w zakresie przygotowania, zarządzania, realizacji i nadzoru nad
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w zakresie budownictwa, usługi
remontowe oraz w zakresie napraw i konserwacji, nadzór budowlany, wynajem sprzętu budowlanego, usługi informacji budowlanej
i informacji o naprawach, 39 usługi w zakresie transportu, transportu
samochodowego, usługi w zakresie: dostarczania towarów (nie obejmują transportu osób), wynajmowania magazynów, garaży i miejsc
parkingowych, usługi związane z wynajmem środków transportu,
pomoc drogowa w przypadku awarii samochodu, w tym holowanie,
przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, rezerwacja transportu, rozładunek, wypożyczanie samochodów, składowanie i dostarczanie towarów, spedycja, wyładunek i składowanie
odpadów, informacja o transporcie, pośrednictwo w transporcie,
transport pasażerski, wypożyczanie ciężarówek, wypożyczanie kontenerów magazynowych, usługi składowania materiałów budowlanych i instalacyjnych, wyposażenia sanitarnego i wykończeniowych,
materiałów i urządzeń techniki basenowej przeznaczonych do sprzedaży na rzecz osób i podmiotów trzecich pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować bezpośrednio w punkcie sprzedaży
(sklepie lub hurtowni) lub za pośrednictwem sieci komputerowej,
40 obróbka materiałów, w szczególności powłok profili z metalu,
powlekanie kształtowników aluminiowych powłokami ochronnymi,
powłokami utwardzającymi i powłokami koloryzującymi, obróbka
i hartowanie metali, galwanizacja, kadmowanie, niklowanie, odlewanie metali, platerowanie metali, spawanie, lutowanie, trasowanie
laserem, 42 usługi związane z projektowaniem w zakresie budownictwa i urbanistyki, opracowywanie projektów architektonicznych

3513

oraz projektów aranżacji (dekoracji) wnętrz lub przestrzeni, usługi
w zakresie opiniowania i doradztwa organizacyjno -technicznego
w budownictwie, badania techniczne oraz ekspertyzy techniczne
i inżynieryjne, weryfikacja projektów i kosztorysów, pomiary geodezyjne, planowanie urbanistyczne, 43 usługi hotelarskie i gastronomiczne, w tym prowadzenie hoteli, moteli, pensjonatów, domów
turystycznych, restauracje, kawiarnie, kafeterie, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy.

(111) 296492
(220) 2016 12 12
(210) 465108
(151) 2017 05 08
(441) 2017 01 16
(732) STARKO ELŻBIETA CENTRUM SZKOLEŃ I TERAPII ZŁOTY
ŚRODEK, Lublin, PL.
(540) WARSZTAT WSPÓŁCZESNEGO ZNACHORA
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
broszury, periodyki-czasopisma, publikacje drukowane, etykiety
nie z materiału tekstylnego, formularze w postaci blankietów i druków, diagramy, kalendarze, kartki z życzeniami, książki, materiały
do nauczania, materiały do nauczania, materiały piśmienne, naklejki adresowe, nalepki, naklejki pióra -artykuły biurowe, pióra wieczne, pióra ze stali, pudełka kartonowe lub papierowe, prospekty,
publikacje drukowane, pudełka kartonowe lub papierowe, ulotki,
wydruki graficzne, wyroby z kartonu, zakładki do książek, materiały
do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), publikacje
drukowane, 41 doradztwo zawodowe -porady w zakresie edukacji lub kształcenia, edukacja, informacje o edukacji, nauczanie-edukacja, instruktaże, organizowanie i obsługa konferencji,
kongresów, kształcenie praktyczne -pokazy, nauczanie, szkolenia-organizowanie i prowadzenia warsztatów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
pisanie tekstów, innych niż reklamowych, kształcenie -praktyka,
usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi trenera osobistego,
usługi trenerskie, porady zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, kursy korespondencyjne, montaż taśm wideo, nagrywanie
na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, usługi przekwalifikowania
zawodowego, 44 aromaterapia, chiropraktyka, fizjoterapia, fizykoterapia, porady psychologiczne, usługi terapeutyczne, usługi medycyny alternatywnej.
(111) 296493
(220) 2016 12 28
(210) 465722
(151) 2017 06 29
(441) 2017 03 06
(732) ELEKTRO -ENERGO -PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Elektro-Energo-Projekt
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 16.01.01, 07.11.25, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 doradztwo inżynieryjne (budownictwo), 42 projekty
techniczne, pomiary geodezyjne.
(111) 296494
(220) 2017 01 17
(151) 2017 06 12
(441) 2017 02 20
(732) HRYNIEWIECKI KRZYSZTOF, Płock, PL.
(540) LEXPRIM
(540)

Kolor znaku: jasnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 45 usługi prawne.

(210) 466361
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(111) 296495
(220) 2016 10 03
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) DUDA-CARS SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) DUDA Logistics
(540)

(210) 462222

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi transportowe autobusowe, chroniony transport
przedmiotów wartościowych, dostarczanie korespondencji, przesyłek,
dostarczanie paczek, dostarczanie towarów [zaopatrzenie], dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, fracht [przewóz
towarów], pośrednictwo frachtowe, holowanie, informacja o transporcie, usługi kierowców, transport kolejowy, wypożyczanie kontenerów
magazynowych, logistyka transportu, magazynowanie, informacja
o magazynowaniu, wynajmowanie magazynów, transport mebli, wynajmowanie miejsc parkingowych, pakowanie towarów, prowadzenie
parkingów, wypożyczanie pojazdów, przenoszenie, przewóz bagaży,
usługi przeprowadzkowe, przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, rezerwacja transportu, rozładunek, transport
samochodowy, wypożyczanie samochodów, składowanie towarów,
spedycja, usługi taksówek, pośrednictwo w transporcie, usługi nawigacji transportu, transport i składowanie odpadów, transport pasażerski,
transport podróżnych, usługi kurierskie [listy lub towary], wypożyczanie samochodów wyścigowych.
(111) 296496
(220) 2016 10 03
(210) 462224
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) PTL MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FLOTOWE TRENDY
(510), (511) 16 periodyki, periodyki drukowane, periodyki [czasopisma], czasopisma [periodyki], czasopisma branżowe, 35 wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, dostarczanie informacji biznesowych i handlowych online, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, udostępnianie katalogów [spisów]
informacji handlowych online w Internecie, świadczenie usług w zakresie katalogów informacji handlowych online, organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online dla osób trzecich, 41 organizowanie
i prowadzenie konferencji, szkolenia edukacyjne, szkolenia biznesowe,
prowadzenie warsztatów [szkolenia], usługi szkolenia zawodowego,
nauczanie i szkolenia, szkolenia związane z finansami, szkolenia w dziedzinie biznesu, organizowanie i prowadzenie kongresów, edukacja, edukacja prawna, edukacja [nauczanie], informacje o edukacji, doradztwo
zawodowe [edukacja], edukacja, rozrywka i sport, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], edukacja w zakresie bezpieczeństwa
drogowego, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie seminariów związanych z edukacją, organizacja webinariów,
zapewnianie szkoleń online, publikowanie materiałów multimedialnych
online, usługi w zakresie publikowania online, udostępnianie publikacji
online [nie do pobrania], udostępnianie filmów online nie do pobrania,
organizowanie i prowadzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie online, publikacja książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą
Internetu czy ekstranetów, udzielanie informacji edukacyjnych online
z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, wydawanie czasopism, wydawanie biuletynów, wydawanie gazet, wydawanie audiobooków, wydawanie katalogów, wydawanie prospektów.
(111) 296497
(220) 2016 10 03
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) DUDA-CARS SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) DUDA Logistics
(540)

(531) 27.05.01

(210) 462225

Nr 10/2017

(510), (511) 39 usługi transportowe autobusowe, chroniony transport przedmiotów wartościowych, dostarczanie korespondencji,
przesyłek, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów [zaopatrzenie], dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, fracht
[przewóz towarów], pośrednictwo frachtowe, holowanie, informacja
o transporcie, usługi kierowców, transport kolejowy, wypożyczanie
kontenerów magazynowych, logistyka transportu, magazynowanie, informacja o magazynowaniu, wynajmowanie magazynów,
transport mebli, wynajmowanie miejsc parkingowych, pakowanie
towarów, prowadzenie parkingów, wypożyczanie pojazdów, przenoszenie, przewóz bagaży, usługi przeprowadzkowe, przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, rezerwacja
transportu, rozładunek, transport samochodowy, wypożyczanie
samochodów, składowanie towarów, spedycja, usługi taksówek,
pośrednictwo w transporcie, usługi nawigacji transportu, transport
i składowanie odpadów, transport pasażerski, transport podróżnych,
usługi kurierskie [listy lub towary], wypożyczanie samochodów wyścigowych.

(111) 296498
(220) 2016 10 03
(210) 462251
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 07
(732) ASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Głubczyce, PL.
(540) UROTENS
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i środki lecznicze, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, żywność suplementarna do celów
leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, napoje do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, dodatki odżywcze do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych.
(111) 296499
(220) 2016 10 03
(210) 462257
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) SKL PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) CRYSTAL PANEL LED
(540)

(531) 26.11.03, 26.11.05, 26.11.07, 27.05.01
(510), (511) 11 taśmy LED, żarówki oświetleniowe LED, urządzenia
oświetleniowe LED, instalacje oświetleniowe z diodami elektroluminescencyjnymi LED, urządzenia i elementy do rozpraszania światła.
(111) 296500
(220) 2016 10 03
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) KUBICA DIANA, Zabrze, PL.
(540) savvy Ed
(540)

(210) 462261

Kolor znaku: biały, czarny, jasnobrązowy
(531) 03.01.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i nośniki do rejestracji, transmisji i odtwarzania dźwięku oraz obrazu i dźwięku, magnetyczne i optyczne nośniki dźwięku oraz obrazu i dźwięku, taśmy i kasety magnetofonowe,
kasety video, taśmy filmowe, płyty fonograficzne, kompaktowe dyski audio -video, kompaktowe dyski optyczne: w tym płyty CD i DVD,
wszystkie nośniki dźwięku oraz obrazu i dźwięku z nagraniami materiałów szkoleniowych i edukacyjnych, urządzenia i instrumenty
do celów dydaktycznych, programy i systemy komputerowe do ce-
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lów szkoleniowych i edukacyjnych, 16 papier, książki, podręczniki,
katalogi, broszury, druki, publikacje oraz wydawnictwa cykliczne
i okazjonalne, materiały instruktażowe, szkoleniowe i edukacyjne
zawarte w tej klasie, afisze, plakaty, fotografie, kalendarze, notatniki,
okładki, obwoluty, teczki i torby z papieru lub tworzyw sztucznych,
nalepki, plansze, reprodukcje graficzne, 41 świadczenie usług edukacyjnych, nauczanie bezpośrednie, korespondencyjne oraz internetowe, świadczenie usług w zakresie organizacji szkoleń i edukacji
oraz udostępniania opracowanych i licencjonowanych programów
nauczania, udostępnianie opracowanych i licencjonowanych programów nauczania w drodze franszyzy, usługi szkół językowych w oparciu o specjalistyczne programy nauczania własne i licencjonowane,
w tym metodami bezpośrednimi, korespondencyjnymi i elektronicznymi, kursy językowe z wykorzystaniem technik relaksacyjnych,
kursy języków obcych o różnych poziomach zaawansowania, w tym
przygotowujące do egzaminów w standardach międzynarodowych,
szkolenia podnoszące skuteczność uczenia się i efektywności pracy,
kursy języków obcych dla dzieci oraz nauki dzieci ortografii, sprawnego czytania, skutecznego notowania, ćwiczenia pamięci i koncentracji, warsztaty dla rodziców małych dzieci i przyszłych rodziców oraz
pedagogów i nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
przygotowywanie oraz produkcja materiałów szkoleniowych przez
nagrywanie dźwięku, obrazu oraz obrazu i dźwięku, w tym techniką
cyfrową, publikowanie książek i podręczników, usługi tłumaczenia,
świadczenie usług w dziedzinie rozrywki.

(111) 296501
(220) 2016 10 03
(210) 462262
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) WALTER HERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Walter Herz
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa w sprawach kupna nieruchomości, sprzedaży nieruchomości, najmu nieruchomości, usługi
świadczone przez agencje nieruchomości, wynajem pomieszczeń
biurowych, wynajem pomieszczeń magazynowych, wynajem pomieszczeń na cele działalności gospodarczej, wynajem domów,
mieszkań i apartamentów, wycena nieruchomości, zarządzanie
nieruchomościami, usługi dotyczące leasingu nieruchomości, usługi pośrednictwa w zakresie nieruchomości, usługi brokerskie w zakresie nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, usługi
świadczone przez rzeczoznawców majątkowych ds. nieruchomości,
37 nadzór budowlany, wykonawstwo prac remontowych budynków
i budowli, wykonawstwo prac budowlanych budynków i budowli,
42 usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi konsultacyjne dotyczące urbanistyki, usługi architektoniczne, projektowanie
urbanistyczne, projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji
wnętrz, projektowanie aranżacji wnętrz.
(111) 296502
(220) 2016 10 03
(210) 462265
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) KOMAR MARIUSZ MARKOM ALE MATERACE, Parczew, PL.
(540) MARKOM
(510), (511) 19 okna szklane, okna witrażowe, okna niemetalowe,
okna winylowe, okna witrażowe, skrzynkowe okna niemetalowe,
niemetalowe kraty na okna, okładziny niemetalowe na okna, niemetalowe okna świetlikowe do budynków, okna pancerne posiadające
niemetalowe ramy, okna dachowe niemetalowe, okna żaluzjowe
ze szkła do budynków, dachowe naświetla półkoliste okna z materiałów niemetalowych, zabezpieczone okna z tworzyw sztucznych
umożliwiające komunikację, okna dachowe wykonane z tworzyw
sztucznych, okna świetlikowe wykonane z materiałów z tworzyw
sztucznych do użytku w budynkach, okna przesuwne w płaszczyźnie pionowej, nie z metalu, niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony
okienne, drzwi lustrzane, drzwi drewniane, drzwi niemetalowe, drzwi
winylowe, drzwi szklane, drzwi ochronne niemetalowe, harmonijkowe drzwi niemetalowe, obicia drzwi, drzwi ognioodporne niemetalowe, niemetalowe drzwi przeciwpożarowe, niemetalowe drzwi
obrotowe, drzwi przesuwne, niemetalowe, drzwi pancerne niemetalowe, drzwi wewnętrzne, niemetalowe, winylowe drzwi przesuwne,
zewnętrzne drzwi, niemetalowe, winylowe drzwi ogrodowe, futryny
drzwiowe drewniane, drewniane ościeżnice drzwiowe, drzwiowe
ościeżnice niemetalowe, obudowy drzwiowe niemetalowe, futryny
drzwiowe niemetalowe, drzwiowe płyty niemetalowe, drzwi ogro-
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dowe [niemetalowe ramy], moskitiery niemetalowe na drzwi, panele szklane do drzwi, drzwi dla psów niemetalowe, szklane drzwi
do budynków, niemetalowe futryny do drzwi, niemetalowe ościeżnice do drzwi, drzwi dla kotów niemetalowe, drzwi izolacyjne z materiałów niemetalowych, niemetalowe drzwi przechylne do budynków, niemetalowe ramy do drzwi oszklonych, futryny niemetalowe
do szklanych drzwi, drzwi podnoszone do góry, niemetalowe, niemetalowe drzwi przezroczyste do budynków, pionowo unoszone drzwi
rolkowe [niemetalowe], szklane drzwi przezroczyste do budynków,
drzwi parawanowe, nie z metalu, drzwi do garaży nie z metalu, drzwi
niemetalowe do użytku w garażach, drzwi wykonane z plastiku
do budynków, niemetalowe drzwi zwijane o właściwościach izolacyjnych, drzwi wykonane z drewna do budynków, niemetalowe futryny do drzwi, szkło w formie arkusza do drzwi, niemetalowe futryny
do drzwi ochronnych do budynków.

(111) 296503
(220) 2016 10 03
(210) 462270
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) KAMIŃSKI BŁAŻEJ WETKAM, Dobrodzień, PL.
(540) GlobalWet
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony
(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 5 szczepionki weterynaryjne, preparaty weterynaryjne,
leki weterynaryjne, pożywki do celów weterynaryjnych, enzymy
do celów weterynaryjnych, leki do celów weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego, suplementy diety
do celów weterynaryjnych, dodatki odżywcze do celów weterynaryjnych, preparaty higieniczne do celów weterynaryjnych, preparaty
sanitarne do celów weterynaryjnych, suplementy do pasz do celów
weterynaryjnych, suplementy do karm do celów weterynaryjnych,
leki uśmierzające ból do celów weterynaryjnych, dietetyczne substancje przystosowane do użytku weterynaryjnego, dietetyczna
żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego, suplementy
diety dla zwierząt, suplementy lecznicze do żywności dla zwierząt, lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt, dodatki odżywcze
do żywności dla zwierząt, do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt,
dodatki antybiotykowe do pasz dla zwierząt, ziołowe maści zapobiegające swędzeniu dla zwierząt domowych, 31 pasze zbożowe dla
zwierząt, mieszanka paszowa dla zwierząt, pasze zwierzęce w formie
granulek, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, karmy i pasze
dla zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt, 35 usługi sprzedaży
detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, 44 usługi weterynaryjne, weterynaryjne usługi doradcze, usługi weterynaryjne i rolnicze, usługi chirurgów weterynarzy, stomatologia weterynaryjna, specjalistyczne
doradztwo w zakresie usług weterynaryjnych, sterylizacja zwierząt,
strzyżenie zwierząt, pielęgnacja urody zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt, zabiegi higieniczne dla zwierząt, usługi w zakresie
pielęgnacji zwierząt, sztuczne zapłodnienie zwierząt, doradztwo
dotyczące żywienia zwierząt, kliniki dla zwierząt, usługi szpitali dla
zwierząt domowych, usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem zwierząt, umieszczanie mikrochipów pod skórą zwierząt
domowych w celu ich śledzenia i identyfikacji, higiena i pielęgnacja
urody zwierząt.
(111) 296504
(220) 2016 10 03
(210) 462271
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) SKAŁA TYCHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tychy, PL.
(540) PowerTherm
(510), (511) 19 tynki, tynki mineralne i akrylowe, zaprawy murarskie,
zaprawy klejowe, posadzki, posadzki samopoziomujące, grunty budowlane, cement, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, gips, wapno, materiały budowlane niemetalowe.
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(111) 296505
(220) 2016 10 03
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) PRZYBYŁEK MARIUSZ, Rybnik, PL.
(540) b.a.m.
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 462272

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01
(510), (511) 9 projektory, 20 meble szkolne, meble biurowe, szafy
wnękowe, drzwi do mebli, panele drewniane do mebli, meble, tablice ogłoszeniowe.
(111) 296506
(220) 2016 10 04
(210) 462287
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) LIZYMAX INNO
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki przeciwbólowe,
środki przeciwgorączkowe.
(111) 296507
(220) 2016 10 04
(210) 462290
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) LIZYMAX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, środki przeciwbólowe,
środki przeciwgorączkowe.
(111) 296508
(220) 2016 10 04
(210) 462291
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) LISIFEN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki przeciwbólowe,
środki przeciwgorączkowe.
(111) 296509
(220) 2016 10 04
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) GRISHINA ANNA, Warszawa, PL.
(540) GRISHINA
(540)

Nr 10/2017

two zawodowe, usługi kształtowania sylwetki, doradztwo w zakresie
działalności artystycznej, szczególnie tańca, gimnastyki artystycznej,
usługi fotoreportażu, organizowanie imprez artystycznych i sportowych związanych z pokazami tańca, gimnastyki artystycznej, z pokazami ubiorów, z pokazami makijażu, organizowanie klubów tanecznych, klubów poprawiania kondycji, klubów związanych z modą,
organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, związanych z tańcem, z muzyką i z modą, ze sportem, publikowanie tekstów i książek związanych ze sportem i z modą, z tańcem,
nauczanie gimnastyki, nauczanie związane z projektowaniem i szyciem strojów sportowych, odzieży scenicznej, organizowanie spektakli i wystaw z dziedziny kultury, edukacji, sporu oraz tańca, ubiorów, makijażu, wydawanie publikacji w formie papierowej i on-line,
organizowanie widowisk sportowo -rozrywkowych, organizowanie
zawodów sportowych, wyjazdów na obozy sportowe, nauka gimnastyki, organizowanie warsztatów szkoleniowych, organizowanie pokazów mody sportowej, informacja o rekreacji, prowadzenie klubów
zdrowia, rekreacji, ćwiczeń fizycznych, usługi trenera osobistego,
nagrywanie filmów, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania,
wydawanie i publikowanie czasopism, periodyków, publikacji o tematyce sportowej w formie tradycyjnej oraz z zastosowaniem sieci
informatycznych Internetu, obsługiwanie, uaktualnianie publikacji
elektronicznych dostarczanych do odbiorców drogą on-line, nauczanie i szkolenia kadr trenerskich, 42 testowanie materiałów, testowanie tekstyliów, projektowanie odzieży sportowej, wzornictwo przemysłowe, doradztwo zawodowe w zakresie projektowania odzieży
sportowej, prowadzenie informacyjnych platform internetowych
o tematyce sportowej i ich uaktualnianie.

(111) 296510
(220) 2016 10 04
(210) 462301
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, PL.
(540) SOPLICA Staropolska DERENIOWA
(540)

(210) 462293

Kolor znaku: jasnożółty, pomarańczowy, jasnobrązowy,
ciemnoszary, ciemnobrązowy, czarny, złoty, czerwony, biały
(531) 07.01.01, 07.01.09, 05.03.20, 05.03.11, 05.03.13, 24.03.07,
26.11.08, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

Kolor znaku: czarny, fioletowy
(531) 02.03.08, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież i obuwie sportowe, dresy, bielizna wchłaniająca pot, odzież ze skóry i z imitacji skóry, obuwie sportowe, bielizna osobista, kurtki, spodnie, bluzy, podkoszulki, koszule, swetry, suknie, sukienki, spódnice, rajstopy, skarpety,
kapcie, rękawiczki, szaliki, czapki, bielizna osobista, bielizna nocna,
kostiumy do opalania i pływania, 28 sprzęt sportowy i gimnastyczny,
przyrządy do ćwiczeń fizycznych, do uprawiania gimnastyki artystycznej, atlasy, rękawice do uprawiania sportów, sprzęt do uprawiania nordic walking, piłki do gry, hantle, hulajnogi, huśtawki, trampoliny, przyrządy dla kulturystów, łyżworolki, łyżwy, narty, narty wodne,
płetwy do pływania, zabawki, rakiety do gry, rolki, wrotki, sanki,
torby na sprzęt sportowy, rowery treningowe, worki treningowe,
41 kształcenie, nauczanie, działalność sportowa i kulturalna, doradz-

(111) 296511
(220) 2016 10 04
(210) 462306
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, PL.
(540) S C BKasprowicz
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, ciemnożółty, czarny, czerwony,
jasnozielony, jasnożółty, złoty, żółty
(531) 01.01.10, 03.13.05, 05.07.02, 05.07.12, 05.07.22, 20.05.23,
25.01.25, 27.01.05, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

Nr 10/2017
(111) 296512
(220) 2016 10 04
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) ADMARKA
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 462308

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 26.01.03, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 35 badania biznesowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, powielanie dokumentów, usługi sekretarskie i biurowe, usługi zarządzania i administracji
biurowej, archiwizacja dokumentów, komputerowe zarządzanie plikami, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, 45 badania prawne, badania w zakresie własności intelektualnej, doradztwo prawne w zakresie własności intelektualnej, usługi
prawne w zakresie ochrony własności intelektualnej, monitorowanie
praw własności intelektualnej do celów doradztwo prawnego, usługi
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, zarządzanie
prawami własności intelektualnej, egzekwowanie praw do własności
intelektualnej, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej,
usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej, doradztwo dotyczące udzielania licencji no znak
towarowy, udzielanie licencji osobom trzecim no korzystanie z praw
własności przemysłowej i praw autorskich, prawne administrowanie
licencjami.
(111) 296513
(220) 2016 10 04
(210) 462309
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) ADMARKA
(510), (511) 35 badania biznesowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, powielanie dokumentów, usługi sekretarskie i biurowe, usługi zarządzania i administracji
biurowej, archiwizacja dokumentów, komputerowe zarządzanie plikami, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, 45 badania prawne, badania w zakresie własności intelektualnej, doradztwo prawne w zakresie własności intelektualnej, usługi
prawne w zakresie ochrony własności intelektualnej, monitorowanie
praw własności intelektualnej do celów doradztwo prawnego, usługi
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, zarządzanie
prawami własności intelektualnej, egzekwowanie praw do własności
intelektualnej, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej,
usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej, doradztwo dotyczące udzielania licencji no znak
towarowy, udzielanie licencji osobom trzecim na korzystanie z praw
własności przemysłowej i praw autorskich, prawne administrowanie
licencjami.
(111) 296514
(220) 2016 10 04
(210) 462312
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) SOLBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Solec Kujawski, PL.
(540) lubię wracać do mojego domu
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, beton komórkowy, elementy budowlane z betonu komórkowego, zaprawy murarskie, masy tynkarskie, stropy gęsto -żebrowe niemetalowe, 37 usługi
budowlano -remontowe w zakresie budynków i budowli.
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(111) 296515
(220) 2016 10 04
(210) 462315
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) BZWBK Przyjazny, Rzetelny, Dla Ciebie
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, usługi związane z majątkiem nieruchomym.
(111) 296516
(220) 2016 10 05
(210) 462327
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) MILA SPÓŁKA AKCYJNA, Inowrocław, PL.
(540) Flavissa
(510), (511) 3 chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki nasączone olejkami eterycznymi do celów
kosmetycznych, chusteczki nasączane preparatami czyszczącymi,
nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, 16 chusteczki
celulozowe do celów kosmetycznych, chusteczki higieniczne, chusteczki papierowe do demakijażu, chusteczki toaletowe, papier toaletowy, ręczniki papierowe.
(111) 296517
(220) 2016 10 05
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) MILA SPÓŁKA AKCYJNA, Inowrocław, PL.
(540) Flavissa
(540)

(210) 462328

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski
(531) 26.11.02, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki nasączone olejkami eterycznymi do celów
kosmetycznych, chusteczki nasączane preparatami czyszczącymi,
nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, 16 chusteczki
celulozowe do celów kosmetycznych, chusteczki higieniczne, chusteczki papierowe do demakijażu, chusteczki toaletowe, papier toaletowy, ręczniki papierowe.
(111) 296518
(220) 2016 10 05
(210) 462329
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) MILA SPÓŁKA AKCYJNA, Inowrocław, PL.
(540) ProMe
(510), (511) 3 bawełniane płatki kosmetyczne, patyczki z watą do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane do celów higienicznych
i kosmetycznych, chusteczki nasączane preparatami czyszczącymi,
chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, nasączone
chusteczki do demakijażu, nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, 5 podpaski, wkładki higieniczne, tampony, intymne preparaty nawilżające, środki do higieny intymnej dla kobiet.
(111) 296519
(220) 2016 10 05
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) MILA SPÓŁKA AKCYJNA, Inowrocław, PL.
(540) ProMe
(540)

(210) 462330

Kolor znaku: różowy, fioletowy
(531) 27.05.01, 02.09.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12
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(510), (511) 3 bawełniane płatki kosmetyczne, patyczki z watą do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane do celów higienicznych
i kosmetycznych, chusteczki nasączane preparatami czyszczącymi,
chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, nasączone
chusteczki do demakijażu, nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, 5 podpaski, wkładki higieniczne, tampony, intymne preparaty nawilżające, środki do higieny intymnej dla kobiet.

(111) 296520
(220) 2016 10 06
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Queen Delikatne
(540)

(210) 462344

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, niebieski
(531) 25.01.19, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 serwetki papierowe.
(111) 296521
(220) 2010 09 02
(210) 374837
(151) 2017 04 21
(441) 2010 12 06
(732) Linegal Chemicals Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, PL.
(540) Line-Antybakteria 96
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, 2 rozcieńczalniki, środki zapobiegające korozji,
3 środki do czyszczenia, 4 alkohol jako paliwo, 5 środki odkażające.
(111) 296522
(220) 2010 09 02
(210) 374838
(151) 2017 04 21
(441) 2010 12 06
(732) Linegal Chemicals Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, PL.
(540) Line-EtOH do mycia
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, 2 rozcieńczalniki, środki zapobiegające korozji,
3 środki do czyszczenia, 4 alkohol jako paliwo, 5 środki odkażające.
(111) 296523
(220) 2010 09 02
(210) 374839
(151) 2017 04 21
(441) 2010 12 06
(732) Linegal Chemicals Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, PL.
(540) Line-Antybakteria 70
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, 2 rozcieńczalniki, środki zapobiegające korozji,
3 środki do czyszczenia, 4 alkohol jako paliwo, 5 środki odkażające.
(111) 296524
(220) 2010 09 02
(210) 374840
(151) 2017 04 19
(441) 2010 12 06
(732) Linegal Chemicals Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, PL.
(540) Line-EtOH eterówka
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, 2 rozcieńczalniki, środki zapobiegające korozji,
3 środki do czyszczenia, 4 alkohol jako paliwo, 5 środki odkażające.
(111) 296525
(220) 2010 09 02
(210) 374841
(151) 2017 04 19
(441) 2010 12 06
(732) Linegal Chemicals Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, PL.
(540) Line-EtOH acetonówka
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, 2 rozcieńczalniki, środki zapobiegające korozji,
3 środki do czyszczenia, 4 alkohol jako paliwo, 5 środki odkażające.
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(111) 296526
(220) 2010 09 02
(210) 374842
(151) 2017 04 19
(441) 2010 12 06
(732) Linegal Chemicals Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, PL.
(540) Line-EtOH synt B
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, 2 rozcieńczalniki, środki zapobiegające korozji,
3 środki do czyszczenia, 4 alkohol jako paliwo, 5 środki odkażające.
(111) 296527
(220) 2009 05 29
(210) 356445
(151) 2017 04 13
(441) 2009 08 31
(732) EGMONT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BASIA
(510), (511) 18 aktówki, teczki, torby, komplety podróżne, kuferki, parasole, plecaki, portfele, portmonetki, siatki na zakupy, teczki
szkolne, torby szkolne, tornistry, walizki, 21 butelki, dzbanki, filiżanki,
formy i foremki jako przybory kuchenne, garnki, gąbki, grzebienie,
kieliszki, kosmetyczki, kubki, przybory kuchenne, kufle, miski, naczynia, talerze, patelnie, wyroby z porcelany lub fajansu nie ujęte
w innych klasach, rondle, tace, szczotki, wyroby szklane, przybory
toaletowe ujęte w tej klasie, 28 artykuły sportowe nie ujęte w innych
klasach, balony, zabawki, łyżwy, ozdoby na choinki, domki dla lalek,
przyrządy gimnastyczne, karty do gry, gry planszowe, gry towarzyskie, klocki, kości do gry, lalki, marionetki, maski, misie pluszowe,
narty, piłki, pojazdy zabawkowe, przyrządy do ćwiczeń fizycznych,
puzzle.
(111) 296528
(220) 2009 06 10
(151) 2017 04 04
(441) 2009 09 14
(732) GETIN NOBLE BANK S.A., Warszawa, PL.
(540) GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(540)

(210) 357002

Kolor znaku: złoty, czarny, biały
(531) 05.01.03, 05.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów, nie ujęte
w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub
do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle
malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli),
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce, materiały papiernicze, materiały
drukowane, publikacje, książki, wydawnictwa reklamowe, katalogi,
czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów).
(111) 296529
(220) 2010 09 17
(210) 375492
(151) 2017 04 04
(441) 2010 12 20
(732) POTTLE PRODUCTIONS INC., STUDIO CITY, US.
(540) NEXT TOP MODEL
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe, a mianowicie produkcja i dystrybucja seriali telewizyjnych i innych telewizyjnych programów
seryjnych (odcinkowych) prowadzona za pośrednictwem systemów
telewizyjnych, kablowych, satelitarnych, telefonicznych oraz szerokopasmowych, jak również poprzez Internet oraz przenośne i bezprzewodowe urządzenia komunikacyjne.
(111) 296530
(220) 2010 09 20
(151) 2017 04 21
(441) 2011 01 03
(732) VISION ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.

(210) 375565
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(540) move
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 26.11.03, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 walizki, torby podróżne, aktówki, plecaki, kuferki, kufry, torby na kółkach, 25 obuwie, 28 deskorolki, piłki do gier,
hantle, hulajnogi, łyżworolki, łyżwy, nagolenniki i ochraniacze jako
części strojów sportowych, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, rakiety do gry, rolki i wrotki jako artykuły sportowe, rowery treningowe
stacjonarne, rzutki i strzałki jako gra, siatki jako artykuły sportowe,
zabawki, przyrządy stosowane w kulturystyce.
(111) 296531
(220) 2016 10 06
(210) 462345
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ChylOmega
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do makijażu, 5 nutraceutyki
do stosowania jako suplementy diety, suplementy żywnościowe,
dietetyczna żywność do celów medycznych, farmaceutyczne słodycze, preparaty farmaceutyczne.
(111) 296532
(220) 2016 10 06
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(210) 462346

Kolor znaku: biały, czarny, błękitny, jasnoróżowy
(531) 03.01.04, 03.01.27, 29.01.14
(510), (511) 3 chusteczki nawilżane, papier toaletowy nawilżany,
16 papier toaletowy, ręczniki papierowe, papierowe chusteczki higieniczne, chusteczki celulozowe do celów kosmetycznych, serwetki
papierowe.
(111) 296533
(220) 2016 10 06
(210) 462347
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) ADADUT
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne stosowane w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.
(111) 296534
(220) 2016 10 06
(210) 462348
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) culineo
(510), (511) 29 mięso i wędliny, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
ryby, jaja, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzywa
i grzyby, przetworzone orzechy i nasiona roślin strączkowych, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, buliony, kostki
bulionowe, sałatki gotowe, gotowe dania z mięsa, przekąski z owoców, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie orzechów,
batony na bazie orzechów i nasion, przekąski na bazie warzyw,
przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie mięsa, desery owocowe,
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desery jogurtowe, desery mleczne, zupy, składniki do sporządzania
zup, zupy błyskawiczne, mleko, nabiał i substytuty nabiału, jogurty,
margaryna, masło, kefir, mleczne produkty, koktajle mleczne, biały
ser, napoje mleczne, napoje z jogurtu, produkty serowarskie, twaróg,
napój sojowy, 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, cukier,
miód. melasa, sago, tapioka, mąka, przekąski z produktów zbożowych, batony zbożowe i energetyczne, preparaty zbożowe, płatki
zbożowe, płatki śniadaniowe, owsianka, chleb, wyroby cukiernicze,
ciasta, tarty i ciasteczka, czekolada, cukierki, batony i guma do żucia,
ryż, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, chipsy, sól, musztarda,
przyprawy i dodatki smakowe, mieszanki przypraw, drożdże, proszek
do pieczenia, ocet, sosy [przyprawy], sosy, lód, lody spożywcze, sorbety, dania na bazie ryżu, dania gotowe zawierające makaron.

(111) 296535
(220) 2016 10 06
(210) 462349
(151) 2017 03 29
(441) 2016 11 21
(732) COAL MINDERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) SILESION.PL
(510), (511) 35 agencje reklamowe, agencje informacji handlowej,
dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), edycja tekstów, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowej bazy
danych, komputerowe zarządzanie plikami, marketing, produkcja
filmów reklamowych, public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, uaktualnianie materiału reklamowego, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, przygotowywanie reklam prasowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, 38 agencje prasowe, emisja radiowa, emisja telewizyjna, informacja o telekomunikacji, komunikacja radiowa, komunikacja
telefoniczna, poczta elektroniczna, przekaz satelitarny, przesyłanie
danych przy pomocy światłowodów, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości i obrazu przy
pomocy komputera, radiofonia, rozpowszechnianie programów
telewizyjnych i radiowych, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych i telewizyjnych, obsługa przekazu fonicznego, prowadzenie
transmisji, zbieranie i przekazywanie wiadomości i informacji, obsługa i najem sprzętu do telekomunikacji, szczególnie do transmisji
radia i telewizji, organizowanie systemów transmisyjnych, wszelkie
usługi internetowe w zakresie poczty elektronicznej, telekomunikacji, telefonii komórkowej, radiotelefonii i telewizji, wypożyczanie
urządzeń do przekazywania informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, 41 fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywkowych, wydarzeniach kulturalnych, sportowych, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, sympozjów, konferencji, organizowanie
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, pisanie scenariuszy, pisanie
tekstów innych niż reklamowych, produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie książek,
publikowanie i wydawanie czasopism, gazet, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, usługi filmowania, usługi komponowania
układu graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi reporterskie, 42 elektroniczna konwersja danych lub programów,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, usługi
związane z projektowaniem i utrzymywaniem serwisu internetowego zawierającego informacje o bieżących wydarzeniach w kraju
i regionie, projektowanie systemów komputerowych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych oraz portali internetowych dla
osób trzecich, wypożyczanie serwerów (hosting), obsługa portali internetowych.
(111) 296536
(220) 2016 10 06
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) COAL MINDERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) SILESION.PL WIĘCEJ, NIŻ PORTAL

(210) 462351
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(540)

Kolor znaku: czarny
(531) 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02, 29.01.08
(510), (511) 35 agencje reklamowe, agencje informacji handlowej,
dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów,
broszur), edycja tekstów, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowej bazy danych
komputerowe zarządzanie plikami, marketing, produkcja filmów
reklamowych, public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiału reklamowego, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, przygotowywanie reklam prasowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, 41 fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywkowych,
wydarzeniach kulturalnych, sportowych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, sympozjów, konferencji, organizowanie wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów
innych niż reklamowych, produkcja filmów innych niż reklamowych,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie książek, publikowanie i wydawanie czasopism, gazet, publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, usługi filmowania, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi reporterskie, 42 elektroniczna konwersja danych lub programów, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, usługi związane
z projektowaniem i utrzymywaniem serwisu internetowego zawierającego informacje o bieżących wydarzeniach w kraju i regionie,
projektowanie systemów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych oraz portali internetowych dla osób trzecich,
wypożyczanie serwerów (hosting), obsługa portali internetowych.
(111) 296537
(220) 2016 10 06
(210) 462352
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) polaris vital green
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne gazowane
i niegazowane.
(111) 296538
(220) 2016 10 06
(210) 462353
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) AGROFRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żabokliki, PL.
(540) PLUMELLA
(510), (511) 29 kompozycje owoców przetworzonych, marmolada,
miąższ owoców, pektyna do celów kulinarnych.
(111) 296539
(220) 2016 10 06
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) COAL MINDERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) SILESION WIĘCEJ, NIŻ PORTAL
(540)

(210) 462355

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 agencje reklamowe, agencje informacji handlowej,
dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów,
broszur), edycja tekstów, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, po-
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zyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowej bazy danych
komputerowe zarządzanie plikami, marketing, produkcja filmów
reklamowych, public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiału reklamowego, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, przygotowywanie reklam prasowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, 41 fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywkowych,
wydarzeniach kulturalnych, sportowych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, sympozjów, konferencji, organizowanie wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów
innych niż reklamowych, produkcja filmów innych niż reklamowych,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie książek, publikowanie i wydawanie czasopism, gazet, publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, usługi filmowania, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi reporterskie, 42 elektroniczna konwersja danych lub programów, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, usługi związane
z projektowaniem i utrzymywaniem serwisu internetowego zawierającego informacje o bieżących wydarzeniach w kraju i regionie,
projektowanie systemów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych oraz portali internetowych dla osób trzecich,
wypożyczanie serwerów (hosting), obsługa portali internetowych.

(111) 296540
(220) 2016 10 06
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) EXCLUSIVE EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) SMD SILESIA MARKETING DAY
(540)

(210) 462370

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały,
czarny
(531) 24.15.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji.
(111) 296541
(220) 2016 10 06
(210) 462385
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) BLUE ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Perfekcyjnie Urządzeni
(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, prospekty, druki, próbki], reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, telemarketing,, 41 komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, organizowanie loterii, nagrywanie filmów na taśmach
wideo [filmowanie], organizowanie loterii, produkcja filmów innych
niż reklamowych, 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.
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(111) 296542
(220) 2016 10 06
(210) 462386
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) BIELEŃ GRZEGORZ FIRMA HANDLOWA LEGAL,
Stalowa Wola, PL.
(540) men CLUB
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 25.05.06, 26.04.04, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 apaszki, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot,
bokserki, buty sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, chustki,
kapelusze, czapki, daszki, odzież dzianinowa, fulary, futra, odzież
gabardynowa, garnitury, kamizelki, kąpielówki, koszule, koszule
z krótkimi rękawami, krawaty, kurtki, kurtki z kapturem chroniące
przed zimnem i wiatrem, obuwie, odzież, odzież z imitacji skóry,
odzież ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież], palta, paski [odzież],
pasy do przechowywania pieniędzy, pikowane kurtki, podeszwy
butów, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, poszewki,
pulowery, rękawiczki, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, swetry,
szale, szaliki, szlafroki, 35 administrowanie programami lojalności
konsumenta, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wnętrz
sklepowych, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy
towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, telemarketing, tworzenie tekstów
reklamowych, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu,
wynajem bilbordów, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach handlowych lub reklamowych.
(111) 296543
(220) 2016 10 07
(210) 462398
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) SUMARA ANDRZEJ SUMARA-LESTERPROJEKT, Słutowo, PL.
(540) SUMARA-LESTERPROJEKT
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 paliwa alternatywne na bazie energii odnawialnej oraz
produktów naturalnych, 11 kotły grzewcze i urządzenia zasilające
do nich, wymienniki ciepła, nie będące częściami maszyn, urządzenia klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne w pojazdach, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, aparatura i instalacje
chłodnicze, instalacje wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne, wentylatory stosowane w klimatyzacji, aparatura do wentylacji stosowana
w klimatyzacji, 35 usługi w zakresie promowania energii odnawialnych dla rozwoju lokalnego, 40 przetwórstwo biomasy do wykorzystywania jako paliwo do uzyskania energii elektrycznej lub cieplnej,
42 usługi w zakresie ochrony środowiska, usługi projektowe w zakresie urządzeń wykorzystania energii odnawialnych.
(111) 296544
(220) 2016 10 07
(210) 462400
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) ANGEL POLAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Angel
(510), (511) 35 administrowanie hotelami, 43 hotele, rezerwacje
miejsc w hotelach.
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(111) 296545
(220) 2016 10 07
(210) 462404
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) PAŃCZYK MARCIN, PAŃCZYK KATARZYNA SALMAX SPÓŁKA
CYWILNA, Wyry, PL.
(540) AVENIS
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, kosmetyki do zagęszczania włosów, preparaty do włosów, szampony, balsamy
do włosów, odżywki do włosów, olejki do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, tonik do włosów, kosmetyczne środki stymulujące
porost włosów, farby do włosów, lakiery do włosów, żele do włosów,
pianka do włosów, preparaty do modelowania włosów, preparaty
do kręcenia włosów, kleje do przymocowywania sztucznych włosów.
(111) 296546
(220) 2016 10 07
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) EMPIRE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radzymin, PL.
(540) empire pharma
(540)

(210) 462406

Kolor znaku: czarny, jasnobrązowy
(531) 02.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty do demakijażu, maseczki kosmetyczne, Kosmetyki, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, maseczki kosmetyczne, mleko migdałowe do celów
kosmetycznych, mleczko kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi,
preparaty przeciwsłoneczne[kosmetyki do opalania], kremy wybielające do skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, toniki
kosmetyczne, kremy do wybielanie skóry, zestawy kosmetyków,
5 lekarstwa, preparaty medyczne, medyczne kremy terapeutyczne,
płyny medyczne do skóry, balsamy do użytku medycznego, peelingi
do użytku medycznego, mieszanki ziołowe do użytku medycznego,
preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne.
(111) 296547
(220) 2016 10 07
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) EMPIRE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radzymin, PL.
(540) UVA UVB bloc
(540)

(210) 462411

Kolor znaku: czarny, fioletowy
(531) 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty do demakijażu, maseczki kosmetyczne, Kosmetyki, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, maseczki kosmetyczne, mleko migdałowe do celów
kosmetycznych, mleczko kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi,
preparaty przeciwsłoneczne [kosmetyki do opalania], kremy wybielające do skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, toniki
kosmetyczne, kremy do wybielania skóry, zestawy kosmetyków,
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5 lekarstwa, preparaty medyczne, medyczne kremy terapeutyczne,
płyny medyczne do skóry, balsamy do użytku medycznego, peelingi
do użytku medycznego, mieszanki ziołowe do użytku medycznego,
preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne.

(111) 296548
(220) 2016 10 07
(210) 462412
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) ANGEL POLAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) ANGEL GROUP
(540)

Kolor znaku: szary, złoty
(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie hotelami, 43 hotele, rezerwacje
miejsc w hotelach.
(111) 296549
(220) 2016 10 07
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) EMPIRE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radzymin, PL.
(540) PeeL mission
(540)

(210) 462413

Nr 10/2017

spożywczych dla zwierząt, dodatków do pasz i karmy dla zwierząt
nie do celów medycznych, paszy dla zwierząt, artykułów jadalnych
do żucia dla zwierząt, napoi dla zwierząt oraz żywności dietetycznej i suplementów diety dla zwierząt, a także produktów weterynaryjnych, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, organizowanie targów handlowych i reklamowych w zakresie ww. towarów, 41 usługi szkoleniowe, organizowanie pokazów w zakresie kształcenia praktycznego, organizowanie
i prowadzenie: konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, wykładów, usługi w zakresie publikacji elektronicznej on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów (innych niż teksty
reklamowe), organizowanie konkursów i loterii, organizowanie wystaw i targów z dziedziny edukacji w zakresie żywienia i leczenia
zwierząt, 43 usługi w zakresie zaopatrywania w żywność i napoje,
w tym karmy dla zwierząt, środków i artykułów spożywczych dla
zwierząt, dodatków do pasz i karmy dla zwierząt nie do celów medycznych, paszy dla zwierząt, artykułów jadalnych do żucia dla zwierząt, napoi dla zwierząt oraz żywności dietetycznej i suplementów
diety dla zwierząt, a także produktów weterynaryjnych, 44 usługi
weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla zwierząt, usługi
w zakresie opieki nad zwierzętami, hodowla zwierząt, poradnictwo
w zakresie leczenia i żywienia zwierząt.

(111) 296551
(220) 2016 10 07
(210) 462415
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) ZAKŁADY MIĘSNE ŁMEAT-ŁUKÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Łuków, PL.
(540) DOLINA DESIGN
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży
detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych.
(111) 296552
(220) 2016 10 07
(210) 462422
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) ZAKŁADY MIĘSNE ŁMEAT-ŁUKÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Łuków, PL.
(540) DD DOLINA DESIGN
(540)

Kolor znaku: biały, bordowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty do demakijażu, kosmetyczne maseczki, Kosmetyki, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, maseczki kosmetyczne, migdałowe mleko do celów
kosmetycznych, mleczko kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi,
przeciwsłoneczne preparaty jako kosmetyki do opalania, kremy wybielające do skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, toniki kosmetyczne, kremy do wybielania skóry, zestawy kosmetyków,
5 lekarstwa, preparaty medyczne, medyczne kremy terapeutyczne,
płyny medyczne do skóry, balsamy do użytku medycznego, peelingi
do użytku medycznego, mieszanki ziołowe do użytku medycznego,
preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne.
(111) 296550
(220) 2016 10 07
(210) 462414
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) SWISS VALLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębno, PL.
(540) GOOZOO ANIMALS
(510), (511) 5 produkty weterynaryjne, środki sanitarne do celów
medycznych, środki odkażające, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych
lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, materiały opatrunkowe, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 31 karma dla zwierząt, środki i artykuły spożywcze dla zwierząt, dodatki do pasz i karmy dla zwierząt
nie do celów medycznych, pasza dla zwierząt, artykuły jadane do żucia dla zwierząt, napoje dla zwierząt, 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej karmy dla zwierząt, środków i artykułów

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży
detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych.
(111) 296553
(220) 2016 10 07
(210) 462455
(151) 2017 03 13
(441) 2016 11 21
(732) SHUMEE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) SHUMEE
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, interfejsy komputerowe, oprogramowanie gier, pliki muzyczne do pobierania,
programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe nagrane, publikacje elektroniczne do pobrania, 35 agencje informacji
handlowej, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, badania biznesowe, badania dotyczące działalności

Nr 10/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania
w zakresie biznesu, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów
handlowych i biznesowych, prognozy ekonomiczne, udzielanie konsumentom informacji i porad handlowych, punkty informacji konsumenckiej, zarządzanie komputerowymi bazami danych, pozyskiwanie danych do baz danych, negocjowanie i rozliczanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych,
optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, zestawienia
statystyczne, systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych bazach danych, usługi aukcyjne, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, reklamowe
i promocyjne, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie porównywania cen, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 38 agencje
informacyjne, udostępnianie forów dla serwisów społecznościowych, przesyłanie wiadomości, poczta elektroniczna, transmisja
plików cyfrowych, udostępnianie forów internetowych online, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi związane z elektronicznymi
tablicami ogłoszeń, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu do baz danych, 41 informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja
o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie loterii, publikowanie online elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie filmów
online nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej w internecie,
udostępnianie publikacji elektronicznych, usługi biblioteczne, usługi
gier oferowane w systemie online za pośrednictwem sieci komputerowej, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy
systemów komputerowych, badania naukowe, digitalizacja dokumentów, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, hosting
stron internetowych, konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych i programów komputerowych, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, oprogramowanie
jako usługa, powielanie programów komputerowych, projektowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
45 usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, usługi
doradztwa osobistego w zakresie stylizacji ubioru, usługi serwisów
społecznościowych on-line.

(111) 296554
(220) 2016 10 07
(151) 2017 03 13
(441) 2016 11 21
(732) SHUMEE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) shumee
(540)

(210) 462456

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii
publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych,
prognozy ekonomiczne, udzielanie konsumentom informacji i porad
handlowych, punkty informacji konsumenckiej, zarządzanie komputerowymi bazami danych, pozyskiwanie danych do baz danych,
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
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optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek
do celów promocji dodatkowej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, zestawienia statystyczne, systematyzacja
danych poprzez tworzenie komputerowych bazach danych, usługi
aukcyjne, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
usługi marketingowe, reklamowe i promocyjne, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie porównywania cen, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, 38 agencje informacyjne, udostępnianie
forów dla serwisów społecznościowych, przesyłanie wiadomości,
poczta elektroniczna, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie
forów internetowych online, usługi w zakresie wideokonferencji,
usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, wspomagane
komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu do baz danych, 45 usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu
znajomości, usługi doradztwa osobistego w zakresie stylizacji ubioru, usługi serwisów społecznościowych on-line.

(111) 296555
(220) 2016 10 07
(151) 2017 03 13
(441) 2016 11 21
(732) SHUMEE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) shumee
(540)

(210) 462457

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii
publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych,
prognozy ekonomiczne, udzielanie konsumentom informacji i porad
handlowych, punkty informacji konsumenckiej, zarządzanie komputerowymi bazami danych, pozyskiwanie danych do baz danych,
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek
do celów promocji dodatkowej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, zestawienia statystyczne, systematyzacja
danych poprzez tworzenie komputerowych bazach danych, usługi
aukcyjne, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
usługi marketingowe, reklamowe i promocyjne, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie porównywania cen, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, 38 agencje informacyjne, udostępnianie
forów dla serwisów społecznościowych, przesyłanie wiadomości,
poczta elektroniczna, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie
forów internetowych online, usługi w zakresie wideokonferencji,
usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, wspomagane
komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu do baz danych, 45 usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu
znajomości, usługi doradztwa osobistego w zakresie stylizacji ubioru, usługi serwisów społecznościowych on-line.
(111) 296556
(220) 2016 10 10
(210) 462464
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) BIURKOM FLAMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szeligowo, PL.
(540) ORYGINALNY S SOK
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(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 26.01.01, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 29 sałatki i surówki warzywne i owocowo -warzywne, sałatki owocowe, sałatki gotowe, 30 kanapki, musy deserowe, 32 soki
owocowe, warzywne i mieszane, mieszane soki owocowe, mieszane
soki warzywne, skoncentrowane soki owocowe, warzywne i mieszane, warzywne, owocowe i mieszane napoje typu smoothie, napoje
bezalkoholowe zawierające soki owocowe, warzywne lub mieszane,
musy owocowe, warzywne lub mieszane, woda, woda smakowa,
39 dystrybucja produktów spożywczych, dystrybucja żywności i napojów przygotowanych do spożycia.
(111) 296557
(220) 2016 10 10
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) SŁAWIŃSKA BARBARA, Puchaczów, PL.
(540) Bizness4you
(540)

(210) 462509

Kolor znaku: granatowy, pomarańczowy, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 28 gra planszowa.
(111) 296558
(220) 2016 10 11
(210) 462520
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) SPINKA FILM STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BLOK EKIPA
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, odżywcze suplementy diety, suplementy diety i preparaty dietetyczne, mineralne suplementy
diety, białkowe suplementy diety, przeciwutleniające suplementy diety, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety
do użytku dietetycznego, suplementy diety sporządzone głównie
z witamin, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, mieszane preparaty hormonalne, preparaty
chemiczno -farmaceutyczne, preparaty uśmierzające ból, witaminy
i preparaty witaminowe, preparaty farmaceutyczne zawierające kofeinę, preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty kofeinowe do stymulacji, preparaty i artykuły higieniczne, farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, preparaty kofeinowe do celów medycznych,
lecznicze preparaty do leczenia skóry, lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, 9 płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki
do nagrywania danych, sprzęt komputerowy i oprogramowanie
komputerowe, 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, przenośne odtwarzacze muzyczne, płyty kompaktowe, programy gier komputerowych, kartridże i płyty z grami komputerowymi, klawiatury komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, muzyczne nagrania dźwiękowe, 16 artykuły papiernicze,
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, ka-
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lendarze, 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 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, 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, dyski zabawkowe do rzucania, lalki, ubranka dla lalek,
lalki, zestawy do zabawy zawierające lalki, elektryczne figurki do zabawy, przenośne gry komputerowe, 30 słodkie i słone ciasta, słodkie
i słone herbatniki i krakersy, wyroby cukiernicze, lody spożywcze,
czekolada i wyroby czekoladowe, słodycze, cukierki, guma do żucia (nie do użytku medycznego), miód, melasa, płatki śniadaniowe,
guma do żucia, 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, jogurty, kukurydza prażona [pop -corn], gofry, słodzone
galaretki deserowe, 32 piwo i produkty piwowarskie, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe
i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, woda
pitna, napoje orzeźwiające, wody aromatyzowane, napoje o smaku
owocowym, koncentraty do soków, lemoniada, poncze, napoje bezalkoholowe, mianowicie napoje gazowane, napoje bezalkoholowe
zawierające soki owocowe, napoje na bazie owoców lub warzyw,
woda gazowana, napoje izotoniczne, syrop z lemoniady, woda stołowa, soki z warzyw, 34 zapałki, tytoń i produkty tytoniowe w tym
substytuty tytoniu, artykuły do użytku z tytoniem, waporyzatory
osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, zapalniczki dla palaczy, kieszonkowe zapalniczki nie z metali szlachetnych, zapalniczki z metali szlachetnych.

(111) 296559
(220) 2016 10 11
(210) 462525
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) CZERNECKI JACEK, Kraków, PL.
(540) AQUA MISERICORDIAE WODA MINERALNA
(510), (511) 20 plastikowe zamknięcia do butelek, 21 butelki ze szkła
i z plastiku, 32 woda mineralna gazowana i niegazowana.
(111) 296560
(220) 2016 10 11
(210) 462538
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) ŻAK ANDRZEJ FIRMA HANDLOWO -USŁUGOWA ESKIMO,
Wołomin, PL.
(540) ESKIMO
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 01.15.17, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 11 instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia chłodnicze, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa urządzeń do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalowanie,
konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji chłodniczych.
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(111) 296561
(220) 2016 08 16
(210) 460343
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 07
(732) SPV WW7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PRODUCENT PROFESJONALNEJ ODZIEŻY TERMOAKTYWNEJ
NA KAŻDĄ POGODĘ. BRUBECK YOUR BODY GUARD
(510), (511) 25 odzież, bielizna.
(111) 296562
(220) 2016 10 11
(210) 462539
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) MT TARGI POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) EUROGASTRO
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary
(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.19, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.06
(510), (511) 35 organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
badania opinii publicznej, badania rynkowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
reklama, zarządzanie hotelami, 41 organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie kongresów, 43 biura zakwaterowania
[hotele, pensjonaty], rezerwacje miejsc w hotelach, restauracje
samoobsługowe, usługi restauracyjne, stołówki, usługi barowe,
wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na zebrania, kafeterie [bufety].
(111) 296563
(220) 2016 10 11
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) FULINOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Fulinowo
(540)

(210) 462540

3525

(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 czasopisma (periodyki), publikacje drukowane, ulotki,
35 doręczanie gazet osobom trzecim, dystrybucja materiałów [próbek,
druków, prospektów, broszur], edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
prenumerata gazet dla osób trzecich, kolportaż próbek, marketing,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
obróbka tekstów, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, pokazy towarów, prenumerata czasopism
dla osób trzecich, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi
przeglądu prasy, public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki,
prospekty, druki, próbki], reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie reklamowej przestrzeni, tworzenie reklamowych
i sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiału reklamowego,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników
reklamowych, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy telewizyjne, publikowanie sponsorowanych tekstów, edycja tekstu, tworzenie
reklamowych i sponsorowanych tekstów, telewizyjna reklama, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 39 dystrybucja gazet, 41 informacja
o imprezach rozrywkowych, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], publikowanie książek, kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie loterii,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], telewizyjne programy
rozrywkowe, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne
niż do celów reklamowych, usługi reporterskie.
(111) 296565
(220) 2016 10 11
(210) 462556
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) Śląskie Kamienice
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnobrązowy
(531) 07.01.08, 07.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, wynajem mieszkań, wynajem pomieszczeń biurowych, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały
(531) 05.13.01, 05.13.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie, hotele, wynajmowanie
pomieszczeń na pobyt czasowy.
(111) 296564
(220) 2016 10 11
(210) 462554
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) SPORTLIVE24 SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno, PL.
(540) agencja roku

(111) 296566
(220) 2016 10 11
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) BUBEL LESZEK, Warszawa, PL.
(540) PATRIOTYKI
(540)

(531) 03.07.01, 24.09.02, 24.09.11, 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria patriotyczna.

(210) 462557

3526
(111) 296567
(220) 2016 10 24
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) GORAL PIOTR, Lublin, PL.
(540) CarbonTear
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 462560

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 przyczepy jako pojazdy, przyczepy turystyczne
mieszkalne, przyczepy kempingowe, części i akcesoria do pojazdów
lądowych, pojazdy lądowe.
(111) 296568
(220) 2016 10 12
(210) 462561
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) WŁOSOWICZ DOROTA CENTRUM SZKOLENIOWE, Kraków, PL.
(540) Naturalny Manicure Kamyczkowy
(540)

Kolor znaku: biały, różowy, niebieski, jasnoszary, szary,
ciemnoszary
(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i do ciała, emulsje do twarzy i do ciała, płyny do twarzy i do ciała, żele do twarzy i do ciała, oliwki
i balsamy do skóry, środki do mycia i pielęgnacji stóp, mydła, środki
do mycia i kąpieli, środki do mycia i pielęgnacji włosów, 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 i kolońskie, olejki eteryczne, środki do makijażu i demakijażu, fluidy, środki do pielęgnacji
i malowania ust, środki do pielęgnacji i malowania paznokci, środki
do opalania i chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym,
środki do samoopalania, preparaty do depilacji, pudry do makijażu,
pudry do kąpieli, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, 16 publikacje drukowane, książki, broszury, druki, czasopisma – periodyki,
35 usługi prowadzenia sprzedaży detalicznej i hurtowej w wyspecjalizowanych sklepach, sieciach sklepów detalicznych, hurtowniach
oraz poprzez Internet, a także poprzez domy sprzedaży wysyłkowej
następujących towarów: kosmetyków, kremów do twarzy i do ciała,
emulsji do twarzy i do ciała, płynów do twarzy i do ciała, żeli do twarzy i do ciała, oliwek i balsamów do skóry, środków do mycia i pielęgnacji stóp, mydeł, środków do mycia i kąpieli, środków do mycia
i pielęgnacji włosów, szamponów, balsamów do włosów, odżywek
do włosów, kremów do włosów, emulsji do włosów, płynów do włosów, żeli do włosów, pianek do włosów, środków perfumeryjnych,
perfum, wód toaletowych i kolońskich, olejków eterycznych, środków do makijażu i demakijażu, fluidów, środków do pielęgnacji i malowania ust, środków do pielęgnacji i malowania paznokci, środków
do opalania i chroniących przed promieniowaniem ultrafioletowym,
środków do samoopalania, preparatów do depilacji, pudrów do makijażu, pudrów do kąpieli, środków do pielęgnacji zębów i jamy ustnej,
publikacji, książek, broszur, druków oraz czasopism – periodyków,
poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe, 41 nauczanie, edukacja, kształcenie praktyczne, pokazy do celów szkoleniowych, usługi
instuktażowe, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, porady w zakresie edukacji lub kształcenia, 44 zabiegi kosmetyczne, zabiegi pielęgnacyjne skóry, dermatologia estetyczna, kosmetyczna, usługi manicure, usługi pedicure,
opieka zdrowotna, gabinety kosmetyczne, salony piękności, odnowa
biologiczna, doradztwo w zakresie metod pielęgnacji urody, konsultacje kosmetyczne, usługi kompleksowej odnowy biologicznej.
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(111) 296569
(220) 2016 10 12
(210) 462566
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) APRIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) APRIVA
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, pomarańczowy, biały
(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: urządzenia stacjonarne i samojezdne do mycia i dezynfekcji, myjnie samochodowe, myjnie do kół i podwozi pojazdów, urządzenia do mycia i dezynfekcji, zamiatarki drogowe.
(111) 296570
(220) 2016 10 12
(210) 462573
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) KLENIEWSKI MAREK KRZYSZTOF ALEXIM, Płock, PL.
(540) Bestguarder
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 kamery telewizyjne i wideo, rejestratory wideo, lornetki, lunety, binokulary, teleskopy, celowniki optyczne szklane i elektroniczne do broni, obiektywy i soczewki optyczne, dalmierze, czujki
ruchu, termowizja, noktowizory, monitory, alarmy, czujniki ruchu,
11 latarki, lampy oświetleniowe, lampy ultrafioletowe, oświetlacze
podczerwieni.
(111) 296571
(220) 2016 10 12
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) WOŹNIAK KATARZYNA CORTADIO, Łódź, PL.
(540) DZIEŃDOBRY.TV
(540)

(210) 462592

Kolor znaku: niebieski, zielony, granatowy
(531) 02.01.23, 16.01.04, 16.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania rynkowe, reklama, reklama online za pomocą sieci komputerowej, rozpowszechnianie
reklam, usługi marketingowe, reklama telewizyjna, reklama radiowa,
38 udostępnianie forów internetowych online, 42 doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych.
(111) 296572
(220) 2016 10 13
(210) 462658
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) 3 TOPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dziekanów Leśny, PL.
(540) 3 Topole
(510), (511) 5 farmaceutyczne słodycze, cukierki wzbogacone
w wapń, cukierki do celów leczniczych, żelki witaminowe, 29 dżemy, owoce kandyzowane, owoce lukrowane, owoce puszkowane,
galaretki owocowe, żelatyna spożywcza, przetworzone owoce i warzywa, rodzynki, przekąski na bazie owoców, 30 wypieki, wyroby
cukiernicze, czekolada i desery, cukierki, cukierki miętowe, pomadki
[cukierki], dekoracje cukiernicze do ciast, batony, gumy do żucia, słodycze, aromaty do ciast, ciastka, ciasta, wyroby czekoladowe, musy
czekoladowe, musy deserowe, orzechy w czekoladzie, herbatniki,
gofry, krakersy, żelki, draże, lody, mąka spożywcza, dodatki do wyrobów cukierniczych, skrobia do celów spożywczych.
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3527

(111) 296573
(220) 2016 10 13
(210) 462667
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) PYREK ANNA, Łódź, PL.
(540) KINGMAKERS
(510), (511) 16 książki, gry, karty, materiały edukacyjne, 35 usługi
konsultingowe, doradztwo biznesowe, doradztwo i ocena w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, rozwoju pracowników, badania
rynkowe i analiza badań rynkowych i biznesowych, sprzedaż książek
i materiałów edukacyjnych, przygotowanie, organizowanie i prowadzenie prezentacji i targów dla towarów i usług, 41 usługi edukacyjne, w tym również prowadzone on-line, doradztwo w zakresie
edukacji i zawodowe, edukacja na wyższych uczelniach, usługi life
i biznes coachingu, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
szkoleń, seminariów, konferencji, egzaminów, kształcenie głosu i doradztwo w zakresie kształcenia głosu, doradztwo w zakresie edukacji
i szkoleń, pisanie, publikowanie wydawanie, tekstów, książek, czasopism, gier, materiałów edukacyjnych, prac naukowych, materiałów
multimedialnych drogą elektroniczną i drukowanych.

(510), (511) 9 fiskalne kasy rejestrujące.

(111) 296574
(220) 2016 10 13
(210) 462670
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) FIRMA HANDLOWA ROLMLEK MAREK DUCHALSKI SPÓŁKA
JAWNA, Mielec, PL.
(540) rolmlek
(540)

(111) 296577
(220) 2016 10 13
(210) 462679
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, US.
(540) CALCI-STAT
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji zębów, środki do higieny
jamy ustnej, preparaty do czyszczenia zębów, pasty do zębów, płyny
do czyszczenia zębów, preparaty do czyszczenia protez zębowych,
płyny do płukania jamy ustnej, niemedyczne płyny do płukania
ust, niemedyczne aerozole do jamy ustnej, odświeżacze oddechu,
paski odświeżające oddech, aerozole do gardła (nielecznicze), żele
do wybielania zębów, paski do wybielania zębów nasączone preparatami do wybielania zębów (kosmetyki), środki do polerowania
i lakierowania zębów, preparaty do polerowania i lakierowania protez dentystycznych, proszek do zębów, proszek do zębów do zwilżenia do używania w formie pasty do zębów, tabletki wybarwiające
do użytku osobistego służące do wykrywania kamienia nazębnego.

Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 margaryny, masła, masło kremowe, mleczne produkty, mleko, napoje mleczne lub z przewagą mleka, oleje jadalne, tłuszcze jadalne, 35 usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyceny handlowe, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi agencji
importowo-eksportowych, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, promocja sprzedaży (dla osób trzecich), promocja
sprzedaży w centrach handlowych, hipermarketach, supermarketach,
hurtowniach, sklepach, w katalogu różnych artykułów, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, w systemie telezakupów,
korespondencyjnie, używając środków telekomunikacji, zakupy żywności
i napojów dla innych przedsiębiorstw, usługi w zakresie reklamy, usługi
sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią świeżych i gotowych artykułów
spożywczych, nabiałowych, słodyczy, mięsa, wędlin, mleka i produktów
mlecznych, masło, sery, śmietana, jogurt, twaróg, mleko w proszku do celów spożywczych, wody mineralne i wody gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, tworzenie sieci franchisingowych i zarządzanie takimi
sieciami, zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na zasadzie franchisingu,doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi marketingowe i reklamowe,
badania rynku, 39 składowanie towarów, transport, pakowanie i dostarczanie towarów, magazynowanie żywności i napojów.
(111) 296575
(220) 2016 10 13
(210) 462672
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) POSNET POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POSNET ERGO
(540)

(531) 27.05.01

(111) 296576
(220) 2016 10 13
(210) 462678
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Wapno 3w1 MIKRO FLORA
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.15.17, 26.01.01, 26.01.17
(510), (511) 1 nawozy ogrodnicze, nawozy dla rolnictwa.

(111) 296578
(220) 2016 10 14
(210) 462701
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) IRAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) IRAPOL
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoszary
(531) 18.01.07, 18.01.14, 18.01.16, 18.01.19, 18.01.23, 18.01.25,
27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 37 serwis wózków widłowych.
(111) 296579
(220) 2016 10 17
(210) 462738
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) EXTRADACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin, PL.
(540) extraDACH HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży materiałów budowlanych metalowych, usługi sprzedaży materiałów budowlanych niemetalowych,
usługi sprzedaży akcesoriów dachowych, usługi sprzedaży chemii
budowlanej, usługi sprzedaży elementów oraz systemów kominowo-wentylacyjnych, usługi sprzedaży okien dachowych, usługi sprzedaży
płyt gipsowych, usługi sprzedaży systemów dociepleń, usługi sprze-
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daży izolacji budynków, usługi sprzedaży dachówek oraz blachodachówek, usługi sprzedaży narzędzi dekarskich, usługi sprzedaży papy
i gontu, usługi sprzedaży rynien, usługi sprzedaży systemów ścian,
37 usługi budowlane, usługi doradztwa budowlanego, doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), usługi doradcze w zakresie budowania,
usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, usługi doradcze
dotyczące remontów budynków, konsultacje budowlane.

(111) 296580
(220) 2016 10 17
(210) 462742
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) KALBARCZYK EDMUND TER-JAN, Karpacz, PL.
(540) NA SKRÓCIE
(510), (511) 43 usługi w zakresie zakwaterowania, rezerwacja zakwaterowania, pensjonaty, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach, tymczasowy wynajem pokoi, usługi restauracyjne, usługi hotelowo -restauracyjne w zakresie podejmowania gości,
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach.
(111) 296581
(220) 2016 10 18
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) WIECZOREK MIROSŁAW, Warszawa, PL.
(540) UNI-GROUP NIERUCHOMOŚCI
(540)

(210) 462850

Kolor znaku: granatowy, żółty, biały, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.02, 26.04.18, 01.01.05, 29.01.14,
27.05.01
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, działalność agencji obrotu nieruchomościami.
(111) 296582
(220) 2016 10 19
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) VIVITA
(540)
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wyroby rymarskie, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki,
artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych,
32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe,
napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji
napojów, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności klubów fitness, doradztwo
w zakresie zarządzania klubami fitness, 37 naprawa i konserwacja sprzętu sportowego i gimnastycznego, 38 telekomunikacja, usługi transmisyjne, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi klubów fitness i klubów zdrowia, prowadzenie zajęć fitness,
instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych, instruktaż w zakresie ćwiczeń
fizycznych dla dzieci i dorosłych, instruktaż w zakresie gimnastyki, instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, usługi trenera osobistego,
doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych,
lekcje gimnastyki, usługi edukacyjne w zakresie ćwiczeń sportowych,
instruktaż fitness do gry w golfa, instruktaż fitness w powietrzu (aerial
fitness), dostarczanie sprzętu sportowego, informacja o zdrowiu i ćwiczeniach fizycznych, udostępnianie klubowych obiektów sportowych,
wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie filmów, kaset video, płyt DVD, optycznych nośników danych, płyt kompaktowych, gier
komputerowych, wypożyczanie materiałów instruktażowych, organizowanie i prowadzenie zajęć, seminariów, konferencji, zjazdów, pokazów,
sympozjów, konkursów, wystaw oraz szkoleń instruktorskich w dziedzinie wychowania fizycznego i sportu, usługi w zakresie edukacji dietetycznej, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie imprez
sportowych, obsługa obozów sportowych, 44 badanie kondycji fizycznej, usługi badań medycznych, mianowicie ocena kondycji fizycznej,
usługi medyczne SPA, usługi SPA, masaż, sauny, łaźnie tureckie, manicure, usługi solariów, doradztwo żywieniowe, poradnictwo dietetyczne
i żywieniowe, usługi fizjoterapeutyczne.

(111) 296583
(220) 2016 10 19
(210) 462865
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) LIGIĘZA TOMASZ EDYTOR DRUKARNIA-WYDAWNICTWO,
Dzierżoniów, PL.
(540) STUDIO edytor
(540)

(210) 462863

Kolor znaku: różowy, pomarańczowy, czerwony, żółty, zielony,
niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.15
(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, 5 produkty farmaceutyczne, medyczne 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,
opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania
zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania
szkodników, fungicydy, herbicydy, 9 nagrane płyty DVD z ćwiczeniami
fitness, 10 urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych,
16 papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały
biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem
mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów),
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizy i torby podróżne, parasolki i parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze,

Kolor znaku: szary, biały, ciemnoniebieski, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.04, 26.01.06
(510), (511) 40 drukowanie, drukowanie offsetowe, usługi drukowania, drukowanie cyfrowe, usługi w zakresie drukowania materiałów
papierniczych, usługi cyfrowego drukowania książek i innych dokumentów na zamówienie.
(111) 296584
(220) 2016 10 19
(210) 462866
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) LIGIĘZA TOMASZ EDYTOR DRUKARNIA-WYDAWNICTWO,
Dzierżoniów, PL.
(540) MAGNETIC STIC
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, szary, granatowy, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.04
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(510), (511) 40 drukowanie, drukowanie offsetowe, usługi drukowania, drukowanie cyfrowe, usługi w zakresie drukowania materiałów
papierniczych, usługi cyfrowego drukowania książek i innych dokumentów na zamówienie.

(111) 296585
(220) 2016 10 19
(210) 462868
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) LIGIĘZA TOMASZ EDYTOR DRUKARNIA-WYDAWNICTWO,
Dzierżoniów, PL.
(540) ADHESIVE STIC
(540)

Kolor znaku: jasnoszary, szary, ciemnoszary, biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.04
(510), (511) 40 drukowanie, drukowanie offsetowe, usługi drukowania, drukowanie cyfrowe, usługi w zakresie drukowania materiałów
papierniczych, usługi cyfrowego drukowania książek i innych dokumentów na zamówienie.
(111) 296586
(220) 2016 10 21
(210) 463019
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) MACIEJEWSKI WOJCIECH HINDUS FOOD, Kraków, PL.
(540) HINDUS INDIAN FOOD
(540)

(531) 02.01.01, 27.05.01, 02.09.12
(510), (511) 29 dal (indyjskie danie z roślin strączkowych), gotowe
dania warzywne, gotowe dania z mięsa, gotowe dania składające się
głównie z mięsa, potrawy mięsne gotowane, potrawy rybne, napoje mleczne, napoje mleczne zawierające owoce, przekąski na bazie
ziemniaków, 30 herbata Darjeeling [indyjska czarna herbata z prowincji Darjeeling], chleb naan (chleb indyjski), gotowe dania z ryżu,
dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, potrawy
składające się głównie z ryżu, przyprawy suche, przyprawy spożywcze, przyprawy korzenne, sosy [przyprawy], dodatki smakowe
i przyprawy, przyprawy smakowe w postaci sosów i marynat, pikantne sosy używane jako przyprawy, koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, kurkuma do żywności, produkty żywnościowe
z ryżu, mieszanki przypraw, sałatki na bazie ryżu, przekąski na bazie
ryżu, 39 dostarczanie żywności przez restauracje, dostawa żywności,
transport żywności, usługi transportu żywności, usługi w zakresie
dostarczania żywności, transport żywności w warunkach chłodniczych, dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia,
43 usługi cateringu zewnętrznego, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), restauracje
samoobsługowe, restauracje oferujące dania na wynos, usługi restauracyjne, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, usługi barów typu fast-food na wynos, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, serwowanie żywności
i napojów dla gości, dostarczanie żywności osobom potrzebującym
[usługi charytatywne], usługi doradcze w zakresie przygotowania
żywności, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje
w obiektach na zjazdy, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy, usługi barów
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opartych na przyczepach i pawilonach wolnostojących, usługi gastronomiczne realizowane z pojazdów.

(111) 296587
(220) 2016 10 24
(210) 463028
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) PODLASKA WYTWÓRNIA WÓDEK POLMOS SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) LEMON TREE
(510), (511) 33 wódka, napoje alkoholowe.
(111) 296588
(220) 2016 10 24
(210) 463035
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) LEWANDOWSKI MARCIN, Grudziądz, PL.
(540) PACHNIDELKO.PL
(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, 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) 296589
(220) 2016 10 24
(210) 463041
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) DOTLINKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) DOTLINKERS
(510), (511) 35 rekrutacja personelu, rekrutacja personelu informatycznego, przesłuchiwanie wykonawców [rekrutacja personelu],
rekrutacja personelu tymczasowego, rekrutacja personelu wykonawczego, rekrutacja personelu na czas nieokreślony, rekrutacja
tymczasowego personelu technicznego.
(111) 296590
(220) 2016 10 24
(210) 463062
(151) 2017 03 24
(441) 2016 12 05
(732) METAL PROCESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(540) Metal Process
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, zbiorniki i pojemniki metalowe, silosy metalowe, architektoniczne elementy konstrukcyjne wykonane z metali, balustrady metalowe, poręcze metalowe, półprodukty z niklu lub jego stopów, 7 odpylacze cyklonowe, mieszalniki,
urządzenia myjące, metalowe rampy przeładunkowe jako maszyny,
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11 reaktory stanowiące chemiczne instalacje przemysłowe, cysterny, zbiorniki ciśnieniowe, 40 usługi obróbki mechanicznej metalu,
spawanie, cięcie metalu, obróbka metalu [kształtowanie], obróbka
skrawaniem części dla osób trzecich, produkcja na zamówienie form
(odlewów) stosowanych w przemyśle, produkcja na zamówienie narzędzi dla osób trzecich.

(111) 296591
(220) 2016 10 24
(210) 463075
(151) 2017 03 27
(441) 2016 12 05
(732) GRUPA ŻYWIEC SPÓŁKA AKCYJNA, Żywiec, PL.
(540) LEGENDA PÓŁNOCY
(510), (511) 21 butelki z tworzyw sztucznych, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych klasach, włączając szklanki,
kufle i kieliszki, 25 odzież i nakrycia głowy, włączając T-shirty, czapki
i daszki przeciwsłoneczne, 32 piwo.
(111) 296592
(220) 2016 10 24
(210) 463083
(151) 2017 03 27
(441) 2016 12 05
(732) SKŁADANOWSKA KATARZYNA CALIFORNIA, Rewal, PL.
(540) BROWAR REWAHL
(510), (511) 43 bary, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, tymczasowe zakwaterowanie,
usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], usługi restauracyjne.
(111) 296593
(220) 2016 10 24
(210) 463085
(151) 2017 03 27
(441) 2016 12 05
(732) GIERDAL MAREK HOT COFFEE PROFESSIONAL VENDING,
Luboń, PL.
(540) HOT! COFFEE
(540)

Kolor znaku: żółty, ciemnobrązowy
(531) 24.17.04, 26.05.18, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 11 instalacje automatyczne do przyrządzania kawy, automaty vendingowe do przyrządzania i sprzedaży kawy, 35 sprzedaż
detaliczna i hurtowa automatów vendingowych do przyrządzania
i sprzedaży kawy.
(111) 296594
(220) 2016 10 25
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) WALERCZAK PIOTR WALMAX, Opole, PL.
(540) EXTOOLS
(540)

(210) 463095

(540) ZAQUAD
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież z dzianiny, dżerseje [ubrania], garnitury, kombinezony [odzież], odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry,
okrycia wierzchnie [odzież], palta, peleryny, płaszcze, ponczo, pulowery, kurtki, spodnie, komplety, sukienki, swetry, t-shirty, bluzy, topy,
kamizelki, spódnice, tuniki, żakiety, spodenki, bluzki, szorty, koszule,
26 emblematy ozdobne wyszywane, zapięcia do odzieży, wstążki, zamki błyskawiczne, wykończenia ozdobne do odzieży, klamry
do odzieży, napy, 35 usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej, w szczególności usługi sprzedaży wysyłkowej (także on-line)
towarów, a mianowicie takich towarów jak: odzież, odzież z dzianiny,
dżerseje [ubrania], garnitury, kombinezony [odzież], odzież ze skóry,
odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie [odzież], palta, peleryny,
płaszcze, ponczo, pulowery, kurtki, spodnie, komplety, sukienki, swetry, t-shirty, bluzy, topy, kamizelki, spódnice, tuniki, żakiety, spodenki, bluzki, szorty, koszule, emblematy ozdobne wyszywane, zapięcia
do odzieży, wstążki, zamki błyskawiczne, wykończenia ozdobne
do odzieży, klamry do odzieży, napy, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 42 usługi projektowania, projektowanie mody,
projektowanie akcesoriów mody, wzornictwo przemysłowe.
(111) 296596
(220) 2016 10 25
(210) 463112
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) WOJDON ERYK FIRMA USŁUGOWO -HANDLOWA WIRAŻ,
Mielec, PL.
(540) WIRAŻ
(540)

(531) 27.05.01, 03.07.17, 27.01.01
(510), (511) 37 budowa autostrad, budowa dróg, 39 transport autobusowy, transport samochodowy, transport drogowy, transport
pojazdów, transport pasażerski, transport drogowy pasażerów,
transport drogowy ładunków, transport lądowy, transport towarów,
transport drogowy podróżnych, transport samochodami ciężarowymi, transport autokarowy pasażerów, transport lądowy osób, usługi
transportowe, autobusowe usługi transportowe, usługi transportowe autokarowe, 41 szkolenie kierowców, instruktaż i szkolenie, szkolenie związane z karierą zawodową, szkolenie w zakresie konserwacji
pojazdów.
(111) 296597
(220) 2016 10 25
(210) 463119
(151) 2017 03 24
(441) 2016 12 05
(732) PĘDZICH HENRYK FIRMA ADAMS, Mrągowo, PL.
(540) AdamS
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane,
dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, maszyny i urządzenia
do obróbki i przetwórstwa, silniki, układy napędowe i części maszyn,
8 ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów,
budowlane, do naprawy i konserwacji, podnośniki.
(111) 296595
(220) 2016 10 25
(151) 2017 03 27
(441) 2016 12 05
(732) BANACZEK ANNA, Skarżysko Kościelne, PL.
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(210) 463109

Kolor znaku: bordowy
(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 6 okna metalowe, ramy metalowe do okien, rolki, prowadnice do okien, osprzęt metalowy do okien, okna skrzynkowe
metalowe, drzwi metalowe, futryny drzwiowe metalowe, klamki
metalowe drzwiowe, osprzęt metalowy do drzwi, płyty drzwiowe
metalowe, 19 okna niemetalowe, okna witrażowe, ramy niemetalowe okienne, płyty drzwiowe niemetalowe, ościeżnice drzwi niemetalowe, futryny drzwi niemetalowe, 37 usługi budowlane w zakresie
montażu okien i drzwi.
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(111) 296598
(220) 2016 10 25
(210) 463120
(151) 2017 03 24
(441) 2016 12 05
(732) ABISAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bytom, PL.
(540) FISZKA
(510), (511) 28 deskorolka.
(111) 296599
(220) 2016 10 25
(210) 463123
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) Energia z natury
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 29.01.03, 27.05.01, 01.15.03
(510), (511) 32 wody mineralne, wody stołowe, wody mineralne
i smakowe, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje musujące, napoje gazowane, napoje owocowe i soki owocowe,
esencje do produkcji napojów, produkty do wytwarzania napojów,
wyciągi, esencje, koncentraty, zaprawy i syropy do napojów, musujące pastylki do napojów, napoje izotoniczne, soki owocowe, nektary
owocowe, napoje instant zawarte w tej klasie.
(111) 296600
(220) 2016 10 27
(210) 463232
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Belid SR
(510), (511) 5 leki, suplementy diety do celów medycznych, środki
spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów medycznych dla ludzi.
(111) 296601
(220) 2016 10 27
(210) 463234
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Belid
(510), (511) 5 leki, suplementy diety do celów medycznych, środki
spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów medycznych dla ludzi.
(111) 296602
(220) 2016 10 27
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) BUBEL LESZEK, Warszawa, PL.
(540) BIŻUTERIA PATRIOTYCZNA
(540)

(210) 463242

(531) 03.07.01, 03.07.19, 03.07.24, 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria patriotyczna.
(111) 296603
(220) 2016 11 02
(210) 463409
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) STACHOWIAK JOLANTA LUCYNA WYDAWNICTWO VATORI,
Mysłowice, PL.
(540) Visit Story
(540)

(531) 27.05.01, 26.13.25
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(510), (511) 41 usługi wydawnicze i reporterskie -edukacja, rozrywka
i sport.

(111) 296604
(220) 2017 01 02
(210) 465865
(151) 2017 02 28
(441) 2017 01 30
(732) KRAJOWE CENTRUM AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KRAJOWE CENTRUM AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, szary
(531) 27.05.01, 26.04.03, 26.04.16, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy kosztów i korzyści, analizy kosztów, usługi
w zakresie oceny kosztów, wyceny handlowe, usługi informacyjne
i doradcze dotyczące taryf, 37 instalacja urządzeń do kompensacji
mocy biernej, usługi doradcze związane z konserwacją i naprawą
sprzętu mechanicznego i elektrycznego, instalacja, konserwacja, naprawa, montaż lub obsługa stacji transformatorowych, modernizacja
układów pomiarowo -rozliczeniowych, 39 usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf związanych z dystrybucją i dostawą energii
elektrycznej, 41 usługi szkoleniowe dotyczące inżynierii elektrycznej, 42 doradztwo techniczne, projektowanie techniczne, audyt
energetyczny, audyt efektywności energetycznej, wydawanie zaświadczeń w’ zakresie wydajności energetycznej budynków, pomiary inżynieryjne, usługi w zakresie inżynierii elektrycznej, usługi analiz
i testów związane z urządzeniami inżynierii elektrycznej, przeglądy
techniczne.
(111) 296605
(220) 2010 11 16
(210) 377769
(151) 2017 04 06
(441) 2011 02 28
(732) DAAS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa, Gdańsk, PL.
(540) DAAS
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, szary
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe barierki bezpieczeństwa na drogach, płyty,
arkusze blachy, blacha stalowa ocynowana, metalowe rury rozgałęźne do kanalizacji, przewody metalowe do instalacji wentylacji i klimatyzacji, metalowe kolanka do rur, kołnierze metalowe, kominowe
trzony metalowe, kominy metalowe, konstrukcje metalowe, szkielety ramowe konstrukcji metalowych, konstrukcje stalowe, metalowe kształtki rurowe rozgałęzieniowe, ekrany przed ogniem z pieca,
metalowe przewody centralnego ogrzewania, metalowe rurowe
rozgałęźne przewody instalacyjne, przewody metalowe, przewody
metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, metalowa armatura do przewodów sprężonego powietrza, metalowe przewody
wodociągowe, rurociągi zasilające metalowe, metalowe przewody
rurowe, metalowe rury centralnego ogrzewania, rury i rurki metalowe, rury i rurki ze stali, rusztowania metalowe, metalowe rury spustowe, metalowe zawory inne niż części maszyn, metalowe zawory
wodociągowe, metalowe materiały zbrojeniowe do przewodów
rurowych, żaluzje metalowe, 37 budowa i konserwacja rurociągów,
budowa i naprawa magazynów, budowa pawilonów i sklepów targowych, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów, konserwacja i naprawy palników, montaż i naprawa instalacji alarmowych
przeciwpożarowych.
(111) 296606
(151) 2017 04 25

(220) 2011 03 29
(441) 2011 07 04

(210) 383323
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(732) MAJEWSKI RAFAŁ, MAJEWSKA MAŁGORZATA BODY LINE
GROUP SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, PL.
(540) BODY LINE GROUP
(540)

Kolor znaku: granatowy, żółty, biały
(531) 02.09.14, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 leki dla ludzi, leki pomocnicze, wspierające, maści
do celów farmaceutycznych, środki przeciwbólowe, balsamy do celów leczniczych.
(111) 296607
(220) 2012 01 23
(210) 395486
(151) 2017 04 12
(441) 2012 05 07
(732) SUDOŁ TERESA, SUDOŁ RYSZARD, SUDOŁ-GOŁYSKA ANETA
PLAST MASTER TERESA I RYSZARD SUDOŁ SPÓŁKA CYWILNA,
Łańcut, PL.
(540) PLAST MASTER
(510), (511) 17 folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, folie
izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych do izolacji poziomej i pionowej fundamentów budynków, folie hydroizolacyjne do izolacji
przeciwwilgoceniowej, folie gazoprzepuszczalne do izolacji ścian
budynków, materiały izolacyjne i hydroizolacyjne z tworzywa sztucznego, materiały uszczelniające nie metalowe, filc izolacyjny, taśmy
i tkaniny izolacyjne, lakier izolacyjny, zaprawy izolacyjne, przylepne
folie ochronne z tworzywa sztucznego, tworzywa sztuczne półprzetworzone do wytwarzania foli do izolowania, 35 usługi sprzedaży:
folii z tworzyw sztucznych nie do pakowania, foli izolacyjnych, folii
z tworzyw sztucznych do izolacji poziomej i pionowej fundamentów
budynków, folii hydroizolacyjnych do izolacji przeciwwilgoceniowej,
folii gazoprzepuszczalnej do izolacji ścian budynków, materiałów
izolacyjnych i hydroizolacyjnych z tworzywa sztucznego, materiałów
uszczelniających nie metalowych, filcu izolacyjnego, taśm i tkanin
izolacyjnych, lakieru izolacyjnego, zapraw izolacyjnych, przylepnych foli ochronnych z tworzywa sztucznego, tworzyw sztucznych
do wytwarzania foli do izolowania w sklepach, hurtowniach oraz
za pośrednictwem internetu sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa
powyższych towarów, usługi w zakresie promocji towarów, marketing, reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych promujących powyższe towary, organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych.
(111) 296608
(220) 2012 02 28
(210) 397398
(151) 2017 04 19
(441) 2012 06 04
(732) GRZYMEK ANDRZEJ, KLIMKOWICZ DARIUSZ GRUPA PIONIER
SPÓŁKA CYWILNA, Katowice, PL.
(540) PIONIER SIEĆ BIUR NIERUCHOMOŚCI
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, ciemnoczerwony
(531) 26.04.04, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
36 administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, pośrednictwo
w sprawach majątku nieruchomego, 37 budownictwo, budownictwo przemysłowe, nadzór budowlany.
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(111) 296609
(220) 2012 03 28
(210) 398666
(151) 2016 12 30
(441) 2012 07 02
(732) BUSINESS MANAGEMENT SOFTWARE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) AVARO
(510), (511) 42 analiza systemów komputerowych w zakresie zarządzania obiegiem gotówki, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, oprogramowanie komputerowe -doradztwo
w zakresie zarządzania obiegiem gotówki, oprogramowanie
komputerowe -instalacje w zakresie zarządzania obiegiem gotówki,
oprogramowanie komputerowe -konserwacja w zakresie zarządzania obiegiem gotówki, oprogramowanie komputerowe -powielanie
oprogramowania w zakresie zarządzania obiegiem gotówki, oprogramowanie komputerowe -aktualizacja oprogramowania w zakresie zarządzania obiegiem gotówki, projektowanie oprogramowania
komputerowego w zakresie zarządzania obiegiem gotówki.
(111) 296610
(220) 2012 05 25
(210) 400884
(151) 2017 04 11
(441) 2012 08 27
(732) DTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Kelis
(540)

Kolor znaku: fioletowy, różowy
(531) 02.03.01, 05.05.19, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne, usługi świadczone przez salony kosmetyczne, usługi świadczone przez salony
SPA, usługi salonów piękności, usługi manicure, usługi pedicure, wykonywanie makijażu, usługi związane z wykonywaniem zabiegów
regeneracyjno -rehabilitacyjnych, usługi w zakresie terapii naturalnej, fizjoterapii i fizykoterapii, usługi lecznicze para-medyczne, usługi
gabinetów odnowy biologicznej i masażu, masaże lecznicze i relaksujące, aromaterapia, callanetics, usługi w zakresie korzystania z solariów, usługi w zakresie korzystania z sauny, łaźnie tureckie, jacuzzi,
usługi wizażu, kreowanie wizerunku, stylizacja sylwetki, usługi w zakresie medycyny estetycznej, usługi chirurgii plastycznej, doradztwo
w zakresie pielęgnacji zdrowia i urody, konsultacje dietetyczne, porady psychologa, studia tatuażu i piercingu.
(111) 296611
(220) 2012 06 01
(151) 2017 04 03
(441) 2012 09 10
(732) GOTHALS LIMITED, Nikozja, CY.
(540) sinsay
(540)

(210) 401126

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 9 okulary, etui, w tym etui na okulary, pamięci komputerowe, 14 zegary, zegarki i budziki, chronometry i chronografy, paski do zegarków, futerały i pudełka na zegarki, pojemniki specjalnie
przystosowane do ekspozycji zegarków, szkatułki na biżuterię, kasetki na biżuterię, zamykane szafki na biżuterię, pudełka na biżuterię,
wszystkie wykonane z metali szlachetnych i ich stopów lub metali
posrebrzanych lub pozłacanych, biżuteria, medale, naszyjniki, kolczyki, pierścionki, spinki do krawatów, spinki do mankietów, ozdoby
osobiste, mianowicie broszki, szpilki, medaliony, bransolety, wisiorki,
łańcuszki i szpilki do krawatów, figurki i ozdoby z metali szlachetnych, sztuczna biżuteria, kamienie szlachetne, 18 imitacje skóry,
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futra jako skóry zwierzęce, aktówki, teczki, kuferki, parasole, paski
do torebek na ramię, plecaki, portfele, portmonetki, torby na ubrania, torebki, walizki, 24 bielizna pościelowa, bielizna stołowa, drelich,
dzianina, dżersej, flanela, kapy na łóżka, narzuty na łóżka, pledy, podszewki, poszewki, ręczniki tekstylne, sztandary, tkaniny elastyczne,
tkaniny, zasłony z surowców włókienniczych i tworzyw sztucznych,
25 obuwie, odzież, nakrycia głowy, 26 emblematy ozdobne, falbany do odzieży, guziki, igły, klamry do odzieży, klamry do pasków,
koronki, napy, numery startowe, opaski na włosy, pasmanteria, poduszeczki do igieł, siatki na włosy, sprzączki do ubrań, taśmy wykończeniowe, wstążki, zamki błyskawiczne, zatrzaski, zapięcia do odzieży, 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, prowadzenie sprzedaży artykułów
odzieżowych za pomocą sklepu internetowego, 42 usługi dekoracji
wnętrz, usługi informacji o modzie, usługi projektowania mody, usługi testowania materiałów, usługi wzornictwa przemysłowego.

(111) 296612
(220) 2012 08 08
(210) 403753
(151) 2017 03 17
(441) 2012 11 19
(732) LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Medycyna Rodzinna GRUPA LUXMED
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 02.07.12, 02.07.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 wydawnictwa, druki, książki, broszury, 35 prowadzenie hurtowni, aptek, sklepów i innych punktów sprzedaży i kupna artykułów mających zastosowanie w lecznictwie, w tym leków,
kosmetyków oraz aparatury oraz wyposażenia, mebli stosowanych
w lecznictwie i szpitalnictwie, 36 usługi ubezpieczeniowe, 39 usługi
transportu, transport sanitarny i medyczny krajowy i międzynarodowy, przewóz chorych, pogotowie do nagłych wezwań chorobowych i wypadkowych, 41 prowadzenie przedszkoli, 43 prowadzenie
żłobków, prowadzenie domów opieki dla osób starszych lub potrzebujących pomocy, opieki nad dziećmi w wieku szkolnym, 44 usługi
świadczeń zdrowotnych służące do zachowania, przywracania, poprawy lub zachowania, zdrowia, badania, porady lekarskie, diagnostyka, analityka medyczna, leczenie, badania i terapia psychologiczna, rehabilitacje lecznicze, protetyka stomatologiczna i ortodoncja,
usługi w zakresie medycyny pracy, badanie i opiniowanie dokumentacji medycznej na potrzeby firm ubezpieczeniowych, usługi prowadzenia prac badawczych i rozwojowych w zakresie ochrony zdrowia,
prowadzenie szpitali i sanatoriów oraz punktów rehabilitacji zdrowotnej.
(111) 296613
(220) 2012 11 29
(210) 407538
(151) 2017 04 06
(441) 2013 03 18
(732) WDOWIAK MAGDALENA JOANNA, Warszawa, PL.
(540) kuźnia ZDROWIA
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski, szary
(531) 26.01.01, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego: kosmetyków, książek, rękodzieła artystycznego, artykułów dydaktycznych i pomocy naukowej, produktów dietetycznych, „zdrowej żywności”, suplementów
diety nie do celów medycznych i farmaceutycznych, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, dokumenty, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dystrybucja materiałów
reklamowych, eksport-import, fakturowanie, informacje handlowe,
porady udzielane konsumentom, kolportaż próbek, koncesjonowanie towarów i usług dla osób trzecich, reklama w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, obróbka tekstów reklamowych, ogłoszenia
reklamowe, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rekrutacja personelu, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, sporządzanie reklam i sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiału reklamowego, reklamy korespondencyjne, badania rynku, targi w celach handlowych lub reklamowych,
kreowanie wizerunku, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizacja wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, 41 usługi bibliotek objazdowych,
doradztwo zawodowe, informacje o edukacji, edukacja-nauczanie,
gimnastyka-instruktaż, gry w systemie on-line, imprezy sportowe,
informacja o edukacji, instruktaże, kluby zdrowia, kompozycje muzyczne, konferencje, kongresy, konkursy, konkursy piękności, książki-publikowanie, książki-wypożyczanie, kształcenie praktyczne, usługi
związane z kulturą fizyczną, nauczanie korespondencyjne, obozy
sportowe, obozy wakacyjne, organizowanie balów, organizowanie
i prowadzenie: koncertów, konferencji, kongresów, pracowni specjalistycznych, szkolenia, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów, konkursów piękności, obozów sportowych, przyjęć, spektakli,
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, zawodów sportowych,
pisanie tekstów innych niż reklamowych, pokazy praktyczne, produkcja filmów, organizacja przyjęć, publikacje elektroniczne on-line
książek, periodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, rozrywka, seminaria, spektakle, spektakle
na żywo, sprawdziany edukacyjne, sympozja, tłumaczenia tekstów,
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line nie do pobierania
z sieci komputerowych, wypożyczanie książek, usługi wystaw, wyższe uczelnie-edukacja, zawodowe poradnictwo, usługi szkoleniowe
lub edukacyjne w zakresie life coachingu, 42 analizy chemiczne,
badania: bakteriologiczne, biologiczne, chemiczne, techniczne,
w dziedzinie fizyki, kosmetyki, w zakresie ochrony środowiska naturalnego, badawczo -rozwojowe prace dla osób trzecich, biologia,
chemia, astrologia, biotechnologia, noetyka, hermeneutyka, etiologia, kabała, astronomia, ezoteryka, fizyka kwantowa, genetyka molekularna, biologia molekularna, biochemia, cytologia, naturoterapia,
medycyna naturalna, medycyna wielowymiarowa, medycyna energetyczna, tradycyjna medycyna chińska, uzdrawianie przez świadomość, 44 psychodietetyka, psychoneuroimmunologia, hipnoza,
akupunktura, akupresura, terapia krzyżowo -czaszkowa, mikrokinezyterapia, rollfing, masaże, psychoterapia, aromaterapia, ayurweda,
chiropraktyka, usługi stomatologiczne, fizjoterapia, fizykoterapia,
kliniki medyczne, łaźnie publiczne, łaźnie tureckie, łaźnie fińskie, łaźnie rosyjskie, nawozy, ogrodnictwo, opieka pielęgniarska, medyczna,
yoga, muzykoterapia, litoterapia, chronoterapia, opieka zdrowotna,
optyczne usługi, usługi salonów zdrowia, usługi instytutów zdrowia,
niehospitalizacyjne placówki opieki medycznej, placówki rekonwalescencji, pomoc medyczna, pomoc weterynaryjna, porady w zakresie
farmakologii, porady psychologiczne, rehabilitacja osób i zwierząt,
usługi związane z rekonwalescencją, usługi sanatoria, usługi kuracji
uzdrowiskowych, usługi telemedyczne, leczenie światłem, zabiegi
pielęgnacyjne zwierząt, naturoterapia zwierząt, suplementacja ludu
i zwierząt, porady związane z suplementacją dietetyka ludu i zwierząt, konsultacje medyczne, kosmogramy, porady w zakresie higieny
i ochrony zdrowia i życia, usługi paramedyczne, usługi terapii sztuką.

(111) 296614
(220) 2013 04 26
(210) 413575
(151) 2017 04 06
(441) 2013 08 05
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Rodzinka Boskich
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty
z nagraniami, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń
uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt do przetwarzania
danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone
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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, urządzenia i przyrządy m.in. naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, nośniki do rejestracji dźwięku
i danych, 16 druki, wydawnictwa, czasopisma, książki, albumy, broszury/ periodyki i inne publikacje, papier, karton, tektura, tektury
faliste, tuby z tektury, plakietki z tektury, figurki wykonane z tektury,
warstwa płaska tektury falistej, Szczelne opakowania z tektury, pudełka z tektury falistej, pojemniki wysyłkowe z tektury, tablice reklamowe z tektury, reklamowe znaki z tektury, pojemniki z tektury
falistej, podstawki pod szklanki z tektury, materiały opakowaniowe
wykonane z tektury, podkładki pod szklanki z tektury, kartony z tektury do pakowania, pudełka wykonane z tektury falistej, pudła na kapelusze z tektury, maty pod nakrycia stołowe z tektury, maty stołowe
pod talerze z tektury, pudełka tekturowe wykonane z tektury falistej,
pudełka z tektury falistej do przechowywania dokumentów, Oprawy
do zdjęć i obrazów wykonane z tektury, plakaty z kartonu, maty stołowe z kartonu, tablice reklamowe z kartonu, podstawki pod szklanki
z kartonu, etykiety z papieru lub kartonu, materiały opakowaniowe
wykonane z kartonu, materiały do pakowania z kartonu, wypełnienie z papieru lub kartonu, banery wystawowe wykonane z kartonu,
pudełka z papieru lub kartonu, pudła na kapelusze z kartonu, Szyldy
z papieru lub z kartonu, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru,
afisze, plakaty z papieru lub kartonu, szyldy reklamowe z papieru lub
z kartonu, koperty na butelki z kartonu lub papieru, koperty na butelki z papieru lub kartonu, pojemniki na lód wykonane z papieru lub
kartonu, etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, Łopatki
wykonane z kartonu do usuwania odchodów zwierząt domowych,
materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru
lub kartonu, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele
architektoniczne, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, artykuły papiernicze, fotografie, materiały fotograficzne, materiały piśmienne, materiały przeznaczone dla artystów, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne me ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja
reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych
i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów
reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu
i publik relations, merchandising, organizacja i prowadzenie serwisu
ogłoszeniowego, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów t 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, zarządzanie w działalności handlowej, 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, elektroniczne usługi transmisyjne, usługi transmisyjne dotyczące głosu i danych, usługi transmisyjne w sieci WWW [tzw. Web casting], rozpowszechnianie za pomocą środków telekomunikacyjnych programów
telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych,
konkursów telewizyjnych lub radiowych, teleturniejów, widowisk
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci
komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych
baz danych, usługi teletekstowe i audioteksowe, realizowanie usług
teletekstowych i audioteksowych, usługi w zakresie interaktywnych
programów t gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci kompute-
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rowych i komunikacyjnych, przekazywanie fonu i/lub WIZJI także
w systemie cyfrowym poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną i Internet, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez
artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi
organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, realizacja spektakli.

(111) 296615
(220) 2013 06 10
(210) 415275
(151) 2017 04 03
(441) 2013 09 30
(732) GALAPAGOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ABC
(510), (511) 35 zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary
i usługi na rzecz osób trzecich, 41 nagrywanie filmów na taśmach
wideo, usługi obrazowania cyfrowego, produkcja filmów, produkcja
programów telewizyjnych i radiowych, organizowanie i prowadzenie
koncertów, produkcja przedstawień teatralnych, programy rozrywkowe, rozrywka (widowiska), informacja o imprezach rozrywkowych,
usługi sal kinowych i koncertowych, sporządzanie napisów (np.
do filmów w wersji oryginalnej), montaż taśm wideo, studia filmowe,
usługi studia nagrań, telewizyjne programy rozrywkowe, rozrywka,
wypożyczanie filmów kinowych, obsługa gier i filmów w systemie
on-line z sieci informatycznej.
(111) 296616
(220) 2013 06 27
(210) 416003
(151) 2017 03 16
(441) 2013 10 14
(732) PROMOTORZY TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) Vinci
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.12
(510), (511) 10 inhalatory, 34 tytoń, bloczki bibułki papierosowej, cygara, cygaretki, fajki, filtry do papierosów, tabaka-wszystkie wymienione wyżej towary z wyłączeniem towarów wykonanych z kryształu
.
(111) 296617
(220) 2013 08 16
(151) 2017 04 27
(441) 2013 11 25
(732) VISA BELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna, PL.
(540) Oma
(540)

(210) 417881

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów,
32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje niealkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje gazowane, napoje izotoniczne, 33 napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje niskoalkoholowe, wino, nalewki, 34 zapałki, przybory i artykuły dla palaczy zawarte w klasie 34.
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(111) 296618
(220) 2013 09 20
(210) 419287
(151) 2017 04 07
(441) 2014 01 07
(732) MIKULSKI KRZYSZTOF ROMUALD CAMPUS, Garwolin, PL.
(540) CAMPUS
(510), (511) 12 wózki biblioteczne.
(111) 296619
(220) 2013 10 14
(210) 420298
(151) 2016 11 02
(441) 2014 02 03
(732) SKIBIŃSKI ANDRZEJ KANCELARIA PRAWNICZA SKIBIŃSKI,
Zielona Góra, PL.
(540) §
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 11.03.01, 11.03.04, 24.17.25, 29.01.04
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe w formie porad w zakresie
edukacji oraz porad w zakresie kształcenia, edukacja, informacje
o edukacji, fotografie, fotoreportaże, instruktaże, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne
w formie pokazów, nauczanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, pisanie tekstów innych niż reklamowych, pokazy
praktyczne dotyczące kształcenia, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie tekstów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, poradnictwo zawodowe w formie porad w zakresie edukacji oraz kształcenia, usługi w zakresie kształcenia, usługi
w zakresie rozrywki, usługi w zakresie sportu i kultury, 45 badania
prawne, usługi prawne, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa,
usługi prawne w zakresie rejestrowania nazw domen, doradztwo
w zakresie własności intelektualnej, mediacje, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
(111) 296620
(220) 2013 10 14
(210) 420333
(151) 2017 03 29
(441) 2014 02 03
(732) PONIKOWSKI SEBASTIAN PROLINE SEBASTIAN PONIKOWSKI,
Mirków, PL.
(540) ZenPC
(510), (511) 9 aerometry, akceleratory cząstek, aktynometry, akumulatory elektryczne, alidady, alkoholomierze, amperomierze, analizatory powietrza, anemometry, anody, anteny, antykatody, aparatura
i przyrządy dla chemii, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, aparaty rentgenowskie nie do celów medycznych, apertometry stosowane w optyce, urządzenia i przyrządy stosowane w astronomii, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, automaty biletowe,
automatyczne sekretarki, automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, automatyczne wyłączniki czasowe,
balony meteorologiczne, bankomaty, barometry, baterie anodowe,
baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie elektryczne
do pojazdów, baterie galwaniczne, baterie słoneczne, betatrony,
bezpieczniki, biurowe urządzenia do dziurkowania kart, błyskowe
żarówki do lamp, boje do oznakowania torów wodnych, boje sygnalizacyjne brzęczyki, busole, buty chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, celki akumulatorowe, celowniki fotograficzne, cewki dławikowe, cewki elektromagnetyczne, cewki
elektryczne, chipy, chipy z kodem DNA, chromatografy do celów laboratoryjnych, chronografy, ciemnie fotograficzne, ciężarki do sond,
cyklotrony, czasomierze do gotowania jajek, częstotliwościomierze,
czujniki ciśnienia, czujniki poziomu paliwa, czujniki znaczników,
czytniki, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych,
dalekopisy, dalmierze, densymetry, densytometry, aparatura do de-
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stylacji stosowana do celów naukowych, diody świecące, urządzenia
do dozowania, drogowe światła sygnalizacyjne, drukarki komputerowe, drut miedziany izolowany, drut topikowy, druty elektryczne, druty telefoniczne, druty telegraficzne, aparatura do dyfrakcji, dyktafony, dynamometry, dyskietki, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dystrybutory dysków komputerowych, dysze wylotowe do węży pożarniczych, dzwonki do ściągnięcia do telefonu komórkowego, dźwigniowe wagi przesuwnikowe, ekrany, ekrany fluoryzujące, ekrany projekcyjne, ekrany radiologiczne do celów
przemysłowych, elektrolizery, elektroniczne pióra świetlne, epidiaskopy, ergometry, elektroniczne etykietki na towarach, falomierze,
wykrywacze fałszywych monet, filmy naświetlone, filmy animowane
i rysunkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych,
filmy kinematograficzne naświetlone, filtry mieszczące się w tej klasie, urządzenia i przyrządy stosowane w fizyce, suszarki do klisz fotograficznych, fotokopiarki, fotometry, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, kryształy jako galenity, galwanometry, gazometry,
geodezyjne taśmy miernicze, gęstościomierze, gniazdka, wtyczki
i inne kontakty elektryczne, gogle do uprawiania sportu, grodzie
akumulatorów elektrycznych, gwizdki alarmowe ostrzegawcze,
gwizdki do przywoływania psów, gwizdki sygnalizacyjne, hełmy żołnierskie, hologramy, igły gramofonowe, urządzenia do wymiany igły
gramofonowej, induktory, inkubatory dla kultur bakteryjnych, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, iskrochrony, kable elektryczne, kable koncentryczne, kable optyczne, kable rozruchowe do silników,
kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, karkasy dla cewek elektrycznych, karty magnetyczne zakodowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem,
kasety wideo z grami, kaski jeździeckie, kaski ochronne, kaski ochronne dla uprawiania sportu, kasy rejestrujące, katody, kątomierze jako
przyrządy pomiarowe, koce strażackie, kodery magnetyczne, kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kolektory elektryczne, koła ratunkowe, kombinezony dla nurków, kombinezony ochronne dla lotników, komory dekompresyjne, komparatory, kompasy,
kompasy okrętowe, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, aparatura elektryczna do komutacji, komutatory, kondensatory elektryczne, kondensatory optyczne, przyrządy do kosmografii, miarki stosowane w krawiectwie, krokomierze, kuwety fotograficzne,
kwasomierze, kwasomierze do akumulatorów, odzież przeznaczona
do użycia w laboratoriach, laktodensymetry, laktometry, lampy błyskowe, lampy ciemniowe, lampy elektronowe, lampy elektronowe
próżniowe, lampy rentgenowskie nie do celów medycznych, lampy
wyładowcze elektryczne inne niż do oświetlenia, lasery nie do celów
medycznych, latarnie magiczne, latarnie optyczne, latarnie sygnalizacyjne, lepkościomierze, liczniki, liczniki gęstości osnowy, liczniki
obrotów, liczydła, linijki jako przyrządy pomiarowe, linki do pionów,
liny do sond, logi jako instrumenty pomiarowe, lornetki, lunety celownicze do broni palnej, lupy, lusterka optyczne, lustra do kontroli
pracy, łączniki elektryczne magnesy, magnesy dekoracyjne, magnetyczne karty identyfikujące, magnetyczne nośniki danych, manekiny
do symulacji zderzeń, manekiny reanimacyjne, 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 mieszczące się w tej klasie,
miarki ciesielskie, miary, mierniki czasu naświetlania, mikrofony, mikrometry, mikroskopy, mikrotomy, myszy jako urządzenia wskazujące, nadajniki, nadajniki sygnałów elektronicznych, nakolanniki dla
robotników, neony reklamowe, nici identyfikacyjne do przewodów
elektrycznych, niwelatory, niwelatory jako poziomnice, przyrządy
do ustalania linii poziomej, noniusze, nośniki płyt ciemniowych, notesy elektroniczne, obciążenia do urządzeń świetlnych, obciążniki
do sond, obiektywy, obiektywy do astrofotografii, obwody drukowane, ochraniacze przed udarem napięciowym, ochraniacze zębów,
przyrządy do pomiaru odległości, odważniki, odzież azbestowa
do ochrony przed ogniem, odzież chroniąca przed ogniem, odzież
chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, ogniwa
fotoelektryczne, ogniwa galwaniczne, ograniczniki (elektryczność),
ogrodzenia zelektryfikowane, oktanty, omomierze, oporniki elektryczne, optyczne nośniki danych, optyczne włókna przewodzące
promienie świetlne, oscylografy, osłony azbestowe dla strażaków,

3536

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

osłony końcówek elektrycznych, osłony obiektywów, osłony przeciwodblaskowe, osłony zabezpieczające twarze robotników, ozonizatory, pachołki drogowe, parkometry, pasy bezpieczeństwa, inne
niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, pasy ratunkowe, peryskopy, piece do doświadczeń laboratoryjnych pierścienie kalibrujące, 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, płytki z obwodami drukowanymi, płyty do akumulatorów elektrycznych, płyty fonograficzne, pochyłomierze, podkładki pod myszy komputerowe, podpórki
pod nadgarstki do użytku z komputerem, pojemniki na płytki mikroskopowe, pokrowce na laptopy, polarymetry, naczynia szklane stosowane do pomiarów, pompy strażackie, powłoki kabli elektrycznych,
powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych, poziomnice, poziomnice rtęciowe, półprzewodniki, prędkościomierze do pojazdów,
probówki, prostowniki, prostowniki prądu, przyrządy i urządzenia
do tworzenia prób materiałowych, próżniomierze, pryzmaty, przeglądarki jaj, przetwornice elektryczne, przewodniki elektryczne,
przewody akustyczne, przewody elektryczne, przewody magnetyczne, przezrocza, 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, przysłony fotograficzne, publikacje elektroniczne, pulpity rozdzielcze,
puszki przełącznikowe, radio pagery, ramiona gramofonowe, ramki
cyfrowe do zdjęć, rastry do fotograwiury, refraktometry, refraktory,
regulatory napięcia do pojazdów, regulatory prędkości do gramofonów, regulatory świateł scenicznych, rejestratory przebytej drogi dla
pojazdów, reostaty, respiratory do filtrowania powietrza, 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, sacharometry, satelity do celów naukowych, sekstansy, sferometry, siarkometry, siatki zabezpieczające przed wypadkami, skanery, skarpetki
podgrzewane elektrycznie, przyrządy do mierzenia grubości skóry,
skrzynki do przyłączy, skrzynki na baterie, skrzynki rozdzielcze, słuchawki na uszy, słuchawki telefoniczne, solomierze, sonary, maszyny
i urządzenia do sondowania, sondy do testowania układów scalonych, sondy próżniowe, sondy do celów naukowo -badawczych,
spektrografy, spektroskopy, sprawdziany do pomiarów gwintów,
sprzęgacze, sprzęgacze akustyczne, sprzęt radiotelegraficzny, statki
pożarnicze, statywy do aparatów fotograficznych, stereoskopy, stojaki do retort, stoliki miernicze stroboskopy, styki elektryczne, suszarki klisz, suwaki logarytmiczne, suwmiarki, sygnalizacja świetlna lub
mechaniczna, sygnały mgłowe niewybuchowe, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, syreny, szafki na głośniki, szafy grające,
szafy rozdzielcze, szalki Petriego, szkło pokryte powłoką przewodzącą elektryczność, sznureczki do okularów, szpule fotograficzne, szyldy mechaniczne, szyldy świecące, ściemniacze światła elektryczne,
śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, światła błyskowe, tablice ogłoszeń elektroniczne, tablice połączeń, tablice rozdzielcze, tablice sterownicze, tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, tace laboratoryjne, tachometry, taksometry, taktomierze,
tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, taśmy do czyszczenia głowic, 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, 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, tyczki, łaty, tygle probiercze do kupelacji, uchwyty
do telefonów komórkowych, układy scalone, urynometry, urządzenia antyinterferencyjne, urządzenia diagnostyczne nie 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 destylacji do badań laboratoryjnych, urządzenia do fakturowania, urządzenia do fermentacji, urządzenia
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do fotokopiowania, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do głosowania, urządzenia do katodowania używane przy zabezpieczaniu
przed korozją, urządzenia do kontroli stemplowania korespondencji
pocztowej, urządzenia do liczenia i sortowania pieniędzy, urządzenia
do ładowania akumulatorów elektrycznych, urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, urządzenia do namierzania dźwięku,
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 pomiarów precyzyjnych, urządzenia
do pomiaru ciśnienia, urządzenia do pomiaru prędkości, urządzenia
do powiększania, urządzenia do przelewania, przepompowania tlenu, 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 zapewnienia bezpieczeństwa
w ruchu kolejowym, 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, urządzenia
podpowiadające dla prezenterów telewizyjnych, urządzenia projekcyjne, urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych, 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, wariometry, węże gaśnicze, wideofony, wilgotnościomierze, wirówki laboratoryjne, wizjery do drzwi, woltomierze, wozy strażackie,
wskaźniki ciśnienia, wskaźniki ciśnienia w zaworach, wskaźniki elektroniczne emitujące światło, wskaźniki prędkości, wyjścia bezpieczeństwa, wykrywacze przedmiotów metalowych stosowane
w przemyśle lub wojsku, wyroby optyczne, wysokościomierze, wyzwalacze migawek, wzorniki jako przyrządy pomiarowe, wzorniki
(sprawdziany), zaciski do nosa dla nurków i pływaków, zaciski przewodów, zamki elektryczne, zatyczki do uszu do nurkowania, zawory
elektromagnetyczne, filmy do zdjęć rentgenowskich naświetlonych,
zdjęcia rentgenowskie inne niż do celów medycznych, zegary kontrolne, zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów punktowych, zespoły nadawcze, zestawy głośnomówiące do telefonów,
złącza radarowe, złącza optyczne, złącza do telefonów, złącza
do przewodów elektrycznych, złącza elektryczne, złączki, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, znaki nawigacyjne świetlne, 16 adresarki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki,
akwaforty, akwarele, albumy, almanachy, arkusze z wiskozy do zawijania, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, artykuły papiernicze, atlasy, atrament, atrament korektorski, bibuły, bielizna stołowa papierowa, bilety, biurowe maszyny do stemplowania, bloczki do pisania,
bloki listowe, bloki rysunkowe, błony z tworzyw sztucznych do paletyzacji, broszury, arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania,
chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, chorągiewki papierowe, chromolitografie, chusteczki do nosa, cyfry, cyrkle
kreślarskie, czasopisma, czcionki, czcionki drukarskie, czcionki ze stali, deski kreślarskie, diagramy, dozowniki taśmy przylepnej, zestawy
drukarskie przenośne, drukowane publikacje, dziurkacze, ekierki,
emblematy, pieczęcie papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki z papieru mâché, filtry do kawy papierowe, flamastry, folia
z tworzywa sztucznego do pakowania, folie z tworzyw sztucznych
z pęcherzykami powietrza, formularze, formy do gliny modelarskiej,
urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie, fotograwiura, frankownice do użytku biurowego, futerały na szablony, galwanotypy,
gazety, glina do modelowania, globusy ziemskie, gluten 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, wpuszczane w pulpit
kałamarze, kałamarze stojące, kamienie atramentowe, kamienie litograficzne, kartki z życzeniami, karton, karton z miazgi drzewnej, kar-
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ty, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty indeksowe, karty
muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, kaszty, ramy zecerskie, katalogi, klamry, zaciski do papieru, klawisze do maszyn do pisania, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, kleje
do papieru lub do użytku domowego, klej rybi do papieru lub
do użytku domowego, kokardy papierowe, komiksy, urządzenia
do stemplowania kopert biurowych, koperty, koperty na butelki, korektory w płynie, korektory w taśmie, kosze na listy, kreda do litografii, kreda do pisania, kreda do znakowania, kreda krawiecka, krzywiki,
książeczki, książki, kulki do piór kulkowych, kuwetki na farbę, lak
do pieczętowania, urządzenia do laminowania dokumentów
do użytku biurowego, linijki dla drukarzy, linijki rysownicze, litograficzne dzieła sztuki, litografie, łupkowe tabliczki do pisania, magazyny, malarstwo oprawione lub nie, mapy geograficzne, masy specjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego, maszynki do ostrzenia
ołówków, elektryczne lub nie, maszyny do pisania, materiały do introligatorstwa, materiały do modelowania, materiały do nauczania,
materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały filtracyjne
papierowe, 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, nawilżacze, biurowe nawilżacze do powierzchni klejących, niszczarki dokumentów do użytku biurowego,
notatniki, notesy podręczne, noże do papieru, numeratory, obrazy,
obrusy papierowe, obsadki, uchwyty do piór, obsadki do piór, obwoluty na luźne kartki, obwoluty papierowe na dokumenty, ochrona
gumowa na palce, odciskarki do kart kredytowych nieelektryczne,
okładki, obwoluty, okładki na czeki, okładki na paszporty, okólniki,
oleodruki, ołówki, ołówki automatyczne, ołówki węglowe, opakowania do butelek z tektury lub papieru, opaski na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania, opaski papierowe na cygara, opłatek
do pieczętowania listów, oprawy, oprawy do ołówków, osłony na doniczki z papieru, palety dla malarzy, pantografy, kasetki ozdobne
na papeterie, papier, papier do elektrokardiografów, papier do maszyn rejestrujących, papier do pisania, papier do radiogramów, papier do zawijania, papier filtracyjny, papier mâché, papierowe maty
na siedzenia, papierowe podstawki pod karafki, papier parafinowany, papier pergaminowy, papier przebitkowy, papier srebrny, papier
świecący, papier toaletowy, papier w arkuszach, papier Xuan, papier
z miazgi drzewnej, pasma przylepne do celów papierniczych lub
do użytku domowego, pasta do modelowania, pastele, perforatory
biurowe, pędzle, pudełka na pieczęcie, stemple, pieczęcie, pinezki,
pióra, pióra wieczne, pióra ze stali, piórka do rysowania, piórniki,
wzorce pismo do kopiowania, plansze, płytki grawerskie, plany, płótno do malarstwa, płótno introligatorskie, płótno nasączone tuszem
do powielaczy, płótno nasączone tuszem do urządzeń stosowanych
w reprodukcji dokumentów, płytki adresowe do adresarek, płyty matrycowe, podpórki do utrzymywania książek w pozycji pionowej,
podpórki ręki dla malarzy, podręczniki, podstawki do długopisów
i ołówków, podstawki pod kufle do piwa, poduszki do stempli, pieczęci, poduszki nasączone tuszem, pojemniki na śmietanę papierowe, pokrowce do drukarek z materiałów nietekstylnych, portrety,
powielacze, prospekty, próbki biologiczne do mikroskopów, przebitki, przezrocza, przybory do pisania, zestawy przyborów do pisania,
przybory do wycierania tablic do pisania, przybory szkolne, przyciski
do papieru, przykładnice kreślarskie, przyrządy do pisania, przyrządy
do rysowania, pudełka kartonowe lub papierowe, pudełka na farby,
pudła tekturowe na kapelusze, ramki do fotografii, rejestry, księgi
główne, reprodukcje graficzne, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, rolki do taśm barwiących, rozaria domowe, rozkłady,
repertuary godzinowe, rury tekturowe, ryciny, rylce do kopiowania
rysunków, rysiki, rysunki, zestawy rysunkowe, segregatory, serwetki
papierowe do demakijażu, serwety na stół papierowe, skrobaki wymazujące biurowe, skrobia do celów papierniczych lub do użytku
domowego, spinacze biurowe, spinacze do banknotów, spinacze
do papieru, stalówki, stalówki ze złota, steatyt, stemple, stemple
do pieczętowania, stojaki na stemple, suszki do piór, szablony, szablony jako artykuły piśmienne, szczotki do pisania, szczotki malarskie, sznurek introligatorski, sztalugi malarskie, sztychy, ryty, szufelki
do składu typograficznego, szyldy z papieru lub z kartonu, śliniaki
papierowe, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice ogłoszeniowe
na afisze z kartonu lub papieru, tablice szkolne, tace do sortowania
i liczenia pieniędzy, tarcze wymazujące, taśma klejąca, taśmy, taśmy
do maszyn do pisania, taśmy elastyczne do użytku biurowego, taśmy
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lub karty papierowe do zapisu programów komputerowych, taśmy
nasączone tuszem, taśmy nasączone tuszem do drukarek komputerowych, taśmy papierowe, taśmy przylepne do celów papierniczych
lub do użytku domowego, taśmy samoprzylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki, skoroszyty, teczki na dokumenty, temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne,
tkanina klejąca do materiałów piśmiennych, tkaniny introligatorskie,
torby na śmieci, torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych,
torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki papierowe w kształcie stożka, trójkąty kreślarskie, tusz, tworzywa
sztuczne do modelowania, uchwyty do kredy, uchwyty do stempli,
pieczęci, ulotki, urządzenia i maszyny do introligatorstwa, urządzenia i maszyny do powielania, urządzenia ręczne do etykietowania,
utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, wałki do malowania ścian, wałki do maszyn do pisania, wierszowniki, winkielaki, numeratory, aparaty do wykonywania winiet,
wkładki papierowe do szuflad, perfumowane lub nie, wkłady atramentowe do piór, wosk do modelowania nie do celów stomatologicznych, wskaźniki nieelektryczne, wycinki histologiczne, wydruki
graficzne, wykroje do wykonywania odzieży, wyroby przeznaczone
do wymazywania, wyroby z kartonu, wzornice perforowane do krosien żakardowych, wzory do haftowania, wzory do kalkowania, zaczepy do kart indeksowych, zakładki do książek, karty, zawiadomienia, zeszyty, znaczki pocztowe, zszywacze, zszywki biurowe.

(111) 296621
(220) 2013 11 04
(151) 2016 11 04
(441) 2014 02 17
(732) INSERT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Rewizor nexo
(540)

(210) 421134

Kolor znaku: czerwony, niebieski, zielony, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 systemy komputerowe i programy do kierowania firmą, prowadzenia działalności gospodarczej, dla biur rachunkowych,
doradztwa kadrowego, podatkowego, wystawiania dokumentów,
rozliczania należności, przeprowadzania analiz, prowadzenia kartotek i ewidencjonowania, prowadzenia bilansów, wstępnie zapisane
nośniki mediów elektronicznych, magnetycznych, optycznych i elektrooptycznych, taśmy, kasety, CD -ROM-y, dyski optyczne i magnetyczne, nagrane nośniki danych z dźwiękiem i/lub obrazem, publikacje na nośnikach magnetycznych i optycznych, 16 druki, książki,
katalogi, kalendarze, broszury, foldery, plakaty, 35 usługi w zakresie
zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi banku danych, usługi
w zakresie zarządzania i administrowania biznesem oraz czynności
biurowych, usługi w zakresie informacji handlowej, informacji o działalności gospodarczej, usługi w zakresie prowadzenia biur rachunkowych, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania, obróbka danych komputerowych, przetwarzanie danych, usługi publikowania i rozpowszechniania materiałów reklamowych, usługi promocyjne, działalność informacyjna,
prowadzenie banków informacji, 38 przesyłanie danych przy pomocy terminali, dostarczanie wiadomości, elektroniczne transmisje
danych, obrazów i dokumentów poprzez terminale komputerowe
i sieci komputerowe, usługi poczty elektronicznej, udostępnianie
programów komputerowych do dystrybucji bezpośrednio poprzez
Internet i system hipertekstu Web, 41 usługi w zakresie bezpośrednich publikacji elektronicznych on-line, organizowania i prowadzenia kursów i nauczania korespondencyjnego, organizowania sympozjów, seminariów, zjazdów, kongresów i konferencji, organizowania
konkursów i plebiscytów, 42 usługi w zakresie programowania komputerowego i doradztwa związanego ze sprzętem komputerowym
i oprogramowaniem, świadczenie usług w zakresie projektowania
oprogramowania komputerów, usługowe opracowanie programów
komputerowych, wynajem programów komputerowych, wynajem
czasu dostępu do baz danych w tym systemów informatycznych
i elektronicznych, umożliwianie dostępu do interakcyjnych komputerowych baz danych z zakresu biznesu, finansów oraz komputerowo
zintegrowanych systemów.
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(111) 296622
(220) 2013 11 04
(210) 421179
(151) 2017 03 29
(441) 2014 02 17
(732) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno, PL.
(540) MYORELAN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki o działaniu zmniejszającym napięcie mięśniowe, suplementy diety, dietetyczna żywność
do celów medycznych.
(111) 296623
(220) 2013 11 08
(151) 2017 04 11
(441) 2014 02 17
(732) DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, PL.
(540) ORYGINAL c-moll
(540)

(210) 421380

Kolor znaku: brązowy, beżowy, biały
(531) 01.01.01, 08.01.09, 24.17.10, 24.17.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, wyroby cukiernicze i słodycze, biszkopty, słodycze ozdobne na choinki, ciasta, ciasta mączne,
ciasto na ciastka, ciastka ryżowe, ciasto, ciastka, ciasteczka, torty, pieczywo cukiernicze, ciasto w proszku, aromaty do ciast inne niż esencje,
ciasteczka ptifurki, tarty z owocami, czekolada, wyroby czekoladowe,
pralinki, galaretki owocowe, herbatniki, pieczywo imbirowe, piernik,
pierniczki, wyroby cukiernicze w postaci makaroników, marcepan,
potrawy na bazie mąki, żywność na bazie mąki, wyroby cukiernicze
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, przekąski ze zboża, słodkie przekąski na bazie mąki.
(111) 296624
(220) 2013 11 08
(151) 2017 04 11
(441) 2014 02 17
(732) DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, PL.
(540) ORYGINAL c-moll
(540)

(210) 421382

Kolor znaku: brązowy, biały
(531) 01.01.01, 08.01.09, 24.17.10, 24.17.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, wyroby cukiernicze i słodycze, biszkopty, słodycze ozdobne na choinki, ciasta, ciasta mączne,
ciasto na ciastka, ciastka ryżowe, ciasto, ciastka, ciasteczka, torty, pieczywo cukiernicze, ciasto w proszku, aromaty do ciast inne niż esencje,
ciasteczka ptifurki, tarty z owocami, czekolada, wyroby czekoladowe,
pralinki, galaretki owocowe, herbatniki, pieczywo imbirowe, piernik,
pierniczki, wyroby cukiernicze w postaci makaroników, marcepan,
potrawy na bazie mąki, żywność na bazie mąki, wyroby cukiernicze
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, przekąski ze zboża, słodkie przekąski na bazie mąki.
(111) 296625
(220) 2014 01 30
(151) 2016 11 16
(441) 2014 05 12
(732) VITROLIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) MEDLIVE PRESS
(540)

Kolor znaku: szary, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.06

(210) 424260

Nr 10/2017

(510), (511) 16 czasopisma, książki, fotografie, 35 reklama, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 39 dystrybucja gazet.

(111) 296626
(220) 2014 02 05
(210) 424533
(151) 2017 04 06
(441) 2014 05 26
(732) ARCUS SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) arcus systemy informatyczne
(540)

Kolor znaku: granatowy, błękitny
(531) 26.02.03, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 komputery, drukarki, niszczarki, sprzęt i urządzenia
biurowe, skanery, kopiarki, urządzenia wielofunkcyjne do kopiowania, dyski magnetyczne, oprogramowanie komputerowe, 35 audyt
przedsiębiorstw, komputerowe bazy danych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, analizy kosztów, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, próbek, druków, prospektów, broszur,
reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy billboardowe, reklamy
telewizyjne, reklamy korespondencyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, sortowanie danych w bazach komputerowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, outsourcing i doradztwo handlowe,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
sprzedaż sprzętu teleinformatycznego, sprzętu komputerowego,
maszyn i urządzeń biurowych, 37 instalacja, konserwacja i naprawy sprzętu teleinformatycznego, sprzętu komputerowego, maszyn
i urządzeń biurowych, 38 wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, dzierżawa lokalnych sieci komputerowych, dzierżawa dostępu
do usług internetowych, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych, przydzielanie dostępu do baz danych,
usługi wideo konferencji, obsługa telekonferencji, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, 42 dostarczanie-opracowywanie wyszukiwarek internetowych, instalacje oprogramowania komputerowego, udostępnianie
miejsca na serwerach-strony internetowe, elektroniczna konwersja
danych lub programów, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, projektowanie systemów komputerowych, analizy
systemów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju
sprzętu komputerowego, hosting serwerów, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, aktualizacja, konserwacja oraz instalacja systemów komputerowych, usługi doradcze
w zakresie technologii informacyjnej IT.
(111) 296627
(220) 2014 02 13
(210) 424801
(151) 2017 03 31
(441) 2014 05 26
(732) SAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Symfonia
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 41 usługi dotyczące organizowania i prowadzenia szkoleń i kursów w zakresie użytkowania programów komputerowych,
publikowanie tekstów dotyczących obsługi programów komputerowych, w tym również jako publikacje elektroniczne on-line.
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(111) 296628
(220) 2014 04 14
(151) 2017 04 26
(441) 2014 08 04
(732) DIAGNOSIS SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok, PL.
(540) VitaPiraci
(540)

(210) 427476

Kolor znaku: biały, różowy, żółty, zielony, czarny, czerwony
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 leki, suplementy diety do celów leczniczych, 30 słodycze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego,
suplementy diety, 35 reklama.
(111) 296629
(220) 2014 05 26
(210) 429276
(151) 2017 04 07
(441) 2014 09 15
(732) SENSILAB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA,
Konstantynów Łódzki, PL.
(540) BeFit
(510), (511) 29 koncentraty i odżywki białkowe, koncentraty i odżywki białkowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, koncentraty i odżywki wzbogacone aminokwasami, olejami, kwasami
tłuszczowymi i tłuszczami jadalnymi ujętymi w tej klasie, ekstrakty
roślinne do celów spożywczych nie zawarte w innych klasach, 30 wyroby cukiernicze, słodycze, koncentraty i odżywki węglowodanowe,
koncentraty i odżywki węglowodanowe wzbogacone witaminami
i solami mineralnymi ujętymi w tej klasie, ekstrakty roślinne do celów
spożywczych nie zawarte w innych klasach.
(111) 296630
(220) 2014 06 12
(210) 429949
(151) 2016 06 08
(441) 2014 09 29
(732) DOIT TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) doit TECHNOLOGY
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne,
chipy z kodem DNA, czytniki kodów kreskowych: czytniki znaków
optycznych, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dystrybutory dysków komputerowych, urządzenia do transmisji
dźwięku, ekrany projekcyjne, elektroniczne pióra świetlne, elektryczne zamknięcia drzwiowe, instalacje elektryczne do zdalnego
sterowania procesami przemysłowymi, interfejsy komputerowe,
kable koncentryczne, kable optyczne, karty magnetyczne kodowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, drukarki do komputerów,
komputery przenośne, urządzenia do komunikacji wewnętrznej,
magnetyczne karty identyfikujące, magnetyczne nośniki danych,
mikroprocesory, modemy, monitory, nadajniki sygnałów elektronicznych, napędy dysków do komputera, neony reklamowe, nośniki do rejestracji dźwięku, optyczne nośniki informacji, notesy
elektroniczne, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych, nagrane oprogramowanie komputerowe, optyczne włókna
przewodzące promienie świetlne, pamięci komputerowe, płytki
krzemowe półprzewodnikowe, podkładki pod myszy komputerowe, procesory, procesory tekstu, programy gier komputerowych,
skanery, sprzęt dla korzystania z telefonu bez użycia rąk, stacje
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taśm magnetycznych dla komputerów, translatory elektroniczne
kieszonkowe, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym lub monitorem, urządzenia do nauczania,
urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia nawigacyjne dla
pojazdów, urządzenia przeznaczone do rozrywki, przystosowane
wyłącznie do odbiorników telewizyjnych, wideofony, wykrywacze, zespoły nadawcze, 38 Udostępnianie internetowego forum
dyskusyjnego, informacja o telekomunikacji, łączność poprzez terminale komputerowe, komunikacja telefoniczna, usługi w zakresie
tele -konferencji i wideokonferencji, poczta elektroniczna, usługi
w zakresie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji cyfrowych, przesyłanie informacji przez sieci komputerowe, przesyłanie telekopii,
przydzielanie dostępu do komputerowej bazy danych, przydzielanie kanałów komunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, usługi poczty głosowej, usługi w zakresie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji,
zapewnianie dostępu do światowej sieci informatycznej, wy pożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, 42 Analizy systemów komputerowych, prace badawczo -rozwojowe nad nowymi produktami
dla osób trzecich, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, dostarczanie wyszukiwarek internetowych, instalacje oprogramowania
komputerowego, inżynieria techniczna, programowanie komputerów, konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, odzyskiwanie
danych komputerowych, opracowywanie projektów technicznych,
aktualizacji oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi
komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, usługi związane
z projektowaniem graficznym, wynajmowanie zasobów serwerów,
wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego..

(111) 296631
(220) 2014 06 16
(210) 430040
(151) 2017 04 12
(441) 2014 09 29
(732) Eurozet Radio Sp. z o.o., Warszawa, PL.
(540) ZET Cafe
(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne, w tym promowanie i reklamowanie za pośrednictwem Internetu, w radiu i telewizji,
badanie rynku i opinii publicznej, dystrybucja i rozpowszechnianie
programów i materiałów reklamowych, informacja handlowa i biznesowa, doradztwo, zarządzanie i pomoc w działalności gospodarczej, zarządzanie i pomoc w działalności gospodarczej, organizacja
wystaw handlowych lub reklamowych, zdobywanie i przetwarzanie
informacji, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 38 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
portalu internetowego obejmujące takie usługi telekomunikacyjne
jak: przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych,
obrazowych i dźwiękowych, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, opracowywanie i przekazywanie wiadomości,
41 produkcja i montaż programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie rozrywki radiowej i telewizyjnej, organizacja czasu wolnego,
produkcja i organizowanie widowisk, pokazów, spektakli, koncertów
i imprez rozrywkowych oraz kulturalnych, organizowanie imprez
sportowych, usługi impresariów w zakresie organizowania spektakli,
udostępnianie nagranych nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie
nagrań, usługi w zakresie opracowywania reportaży, usługi w zakresie opracowywania tłumaczeń.
(111) 296632
(220) 2014 06 24
(210) 430360
(151) 2017 04 27
(441) 2014 10 13
(732) ŚLIWKA JAN, ŚLIWKA PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO -HANDLOWE PLASTON SPÓŁKA CYWILNA,
Katowice, PL.
(540) AROMAPLAST
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(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 filtry gazów kloacznych i kanalizacyjnych z wykorzystaniem węgla aktywnego montowane w przewodach wywietrzników przydomowych szamb i zbiorników ściekowych lub przydomowych oczyszczalniach ścieków, 19 kształtki i rury z tworzyw
sztucznych (sztywne), parapety okienne z tworzyw sztucznych, listwy (profile ławkowe) z tworzyw sztucznych.
(111) 296633
(220) 2014 06 27
(210) 430508
(151) 2017 03 21
(441) 2014 10 13
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) marvetin
(510), (511) 5 biocydy, preparaty weterynaryjne, leki do celów weterynaryjnych, suplementy diety dla zwierząt.
(111) 296634
(220) 2014 08 11
(210) 432162
(151) 2017 04 06
(441) 2014 11 24
(732) LODMAR GASTRO SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniezno, PL.
(540) WYTWÓRNIA LODÓW PRAWDZIWYCH
(540)

Kolor znaku: czarny, różowy, zielony, żółty
(531) 08.01.18, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 lody spożywcze.
(111) 296635
(220) 2014 08 27
(210) 432656
(151) 2017 04 05
(441) 2014 12 08
(732) R.H.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wieluń, PL.
(540) SEDAL
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony, żółty, biały
(531) 26.01.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,,
29 mięso, przetwory mięsne, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa,
herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka
i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody,
bakalie, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól,
musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nieujęte w innych klasach, świeże
owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 35 usługi w zakresie sprzedaży: środków
piorących, towarów spożywczych (z wyłączeniem meka i produktów
mlecznych), piwa, wyrobów tytoniowych.
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(111) 296636
(220) 2014 09 02
(210) 432931
(151) 2017 03 30
(441) 2014 12 22
(732) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) plus chmura
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, biały
(531) 01.15.11, 24.15.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, automaty
sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety lub żetonu, kasy rejestrujące, komputery i sprzęt przetwarzający dane, magnetyczne nośniki danych, maszyny liczące, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia
do nagrywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu,
urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, oprogramowanie
komputerowe,
oprogramowanie
antywirusowe,
oprogramowanie komputerowe do tworzenia systemów ochrony
ograniczających dostęp sieci zewnętrznych do sieci wewnętrznych,
firewalle jako oprogramowanie, oprogramowanie typu zapory sieciowe, sprzęt komputerowy chroniący urządzenia lub sieci przed nieuprawnionym dostępem lub wirusami, firewalle sprzętowe, oprogramowanie i urządzenia zabezpieczające urządzenia, sieci lub dane,
35 usługi polegające na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transmisji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych
informacji (komunikatów) oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu
lub kompilacji danych matematycznych lub statystycznych oraz zarządzaniu zbiorami informatycznymi, usługi skomputeryzowanego
przechowywania i weryfikacji danych, usługi przechowywania danych elektronicznych, usługi przechowywania danych elektronicznych w systemach rozproszonych, usługi zarządzania i administracji
danymi, usługi zdalnego dostępu do danych, usługi w zakresie: reklamy, działalności informacyjnej, badania rynku, telefonicznego udzielania informacji, organizacji wystaw lub targów handlowych, pośrednictwa w zawieraniu umów kupna-sprzedaży poprzez telefon
i Internet, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, internetowych i elektronicznych:
aparaty i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne, elektryczne
i elektroniczne aparaty i przyrządy, wszystkie do przetwarzania, rejestracji, magazynowania, transmisji, wyszukiwania lub odbioru danych, aparaty do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku,
obrazu lub zakodowanych danych, aparaty telewizyjne, hologramy,
komputery, programowane układy elektroniczne do przenoszenia
danych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe,
dyski, taśmy i drutowe pamięci magnetyczne wszystkie będące magnetycznymi nośnikami danych, karty magnetyczne czyste i z zapisem, oprogramowanie komputerowe dostarczane z Internetu, publikacje elektroniczne (ściągalne) dostarczane w trybie on-line
z komputerowej bazy danych lub z Internetu, oprogramowanie komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne (w tym modemy) umożliwiające połączenie z bazami danych i z Internetem, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, moduły ładowalne z muzyką w formie cyfrowej (ściągalne) dostarczane z komputerowej bazy danych lub z Internetu, moduły ładowalne z muzyką
w formie cyfrowej dostarczane z plików MP3, odtwarzacze plików
MP3, nadajniki i odbiorniki satelitarne, przewody drutowe elektryczne i kable elektryczne, aparaty i przyrządy przywoławcze, radiowe
aparaty i przyrządy przywoławcze oraz aparaty i przyrządy radiotelefoniczne, telefony, telefony przenośne i słuchawki telefoniczne, akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery do telefonów, urządzenia do ładowania akumulatorów telefonicznych,
telefoniczne zestawy głośnomówiące na biurko lub stosowane w samochodach, widełki do samochodowych słuchawek telefonicznych,
torby i futerały przystosowane szczególnie do przechowywania
i przenoszenia mobilnych urządzeń elektronicznych oraz wyposażenia i akcesoriów elektronicznych, skomputeryzowane organizery
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osobiste, anteny, baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy, elektroniczne globalne systemy określania położenia, elektroniczne aparaty i przyrządy nawigacyjne i określające położenie, aparaty i przyrządy do monitorowania (inne niż do monitorowania in-vivo), aparaty
radiowe, elektryczne aparaty i przyrządy sterujące, testujące (inne
niż do testowania in-vivo), sygnalizacyjne, kontrolne i do celów dydaktycznych, aparaty i przyrządy optyczne i elektrooptyczne, filmy
wideo, elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i przystosowany do używania z komputerami, urządzeniami audiowizualnymi oraz sprzętem i aparatami do gier elektronicznych, części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych
towarów, apaszki jedwabne, antystresery, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych, bluzy, bombki,
breloczki, chorągiewki, clipboardy, czapki, daszki, długopisy, elektroniczne urządzenia do tłumaczeń językowych, elektroniczne urządzenia ze słownikiem, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria
skórzana, galanteria papierowa, joja, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki,
koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, linijki, maskotki, materiały biurowe i szkolne, medale, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole,
parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, płotki,
podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pompony, portfele, postery, potykacze, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla
personelu, szale, szaliki, świece, tablice, teczki skórzane, terkotki,
termosy, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane
i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem oraz kupować te towary: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, 36 usługi w zakresie: pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczeniowych poprzez telefon i Internet, sprawdzania stanu konta
poprzez telefon i Internet, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie: rozpowszechniania systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii
komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, usługi w zakresie
łączności: radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej i poprzez Internet, telefaksowej, ustalania taryf i opłat,
obsługi satelitów i przekazów satelitarnych, organizowania systemów transmisyjnych, przesyłania dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi
w zakresie: poczty elektronicznej, zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych
oraz transmitowania dźwięku i obrazu, usługi w zakresie zbierania
i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wypożyczania telefonów, modemów i innych urządzeń telekomunikacyjnych, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet,
zapewnianie dostępu do danych, w tym informacji, przechowywanych w formie elektronicznej, usługi w zakresie zdalnego udostępniania danych elektronicznych, zarządzanie zdalnym dostępem
do danych elektronicznych, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania
i przekazywania wiadomości, usługi telekomunikacyjne on line polegające na umożliwieniu: zlecenia usług, świadczenia usług, zawierania umów, umów pośrednictwa, umów ubezpieczeniowych, umów
kupna-sprzedaży, umów kredytowych, umów bankowych oraz
otwierania rachunków bankowych, dokonywania operacji bankowych, dostępu do konta bankowego, wykonywania umów,, 41 usługi
w zakresie nauczania poprzez telefon, Internet, radio i telewizję,
42 projektowanie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, uaktualnianie oprogramowania komputerowego,
przetwarzanie kopii bezpieczeństwa danych z systemów komputerowych, konfiguracja, instalacja i integracja komputerów i programów komputerowych, wynajmowanie obszarów pamięci serwera,
wynajmowanie oprogramowania komputerowego i serwerów komputerowych, dostarczanie programów komputerowych, konsultacje
w dziedzinie oprogramowania komputerowego i komputerów, konserwacja oprogramowania komputerowego, odtwarzanie baz da-
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nych dla osób trzecich, dostarczanie on-line operacyjnego oprogramowania komputerowego nieściągalnego, konsultacje w dziedzinie
sieci i aplikacji w chmurze obliczeniowej (cloud computing), usługi
wirtualnych sieci, usługi komputerowe, w zakresie integracji środowisk prywatnej i publicznej chmury obliczeniowej, usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie chmury obliczeniowej, usługi chmury
obliczeniowej, usługi w zakresie migracji danych, hosting stron komputerowych (witryn sieciowych), usługi w zakresie zabezpieczeń
komputerowych, usługi doradztwa w zakresie zabezpieczeń komputerowych, zdalny monitoring systemów komputerowych, usługi
w zakresie komputerowej ochrony antywirusowej, usługi doradztwa
w zakresie ochrony antywirusowej, usługi diagnozowania usterek
programów komputerowych i sprawdzania wirusów, dostarczanie
oprogramowania antywirusowego, weryfikacja połączeń między
komputerami, usługi badawcze dla osób trzecich dotyczące telekomunikacji i sieci telekomunikacyjnych.

(111) 296637
(220) 2014 09 18
(210) 433520
(151) 2017 03 31
(441) 2015 01 05
(732) WALMARK a.s., Třinec, CZ.
(540) Pneumonik
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, leki,
witaminy, minerały, 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, wyroby medyczne, 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, lecznicze napoje, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, mineralne suplementy diety, odżywcze
suplementy diety, suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety
zawierające: alginiany, białko, drożdże, glukozę, lecytynę, mleczko
pszczele, propolis, siemię lniane, środki przeczyszczające, syropy
do użytku farmaceutycznego, środki uspokajające, preparaty witaminowe, preparaty medyczne na porost włosów, kosmetyki do celów medycznych, kremy do celów medycznych, emulsje do celów
medycznych, płyny do celów medycznych, żele i oliwki do skóry
do celów medycznych, maseczki do twarzy do celów medycznych,
maseczki do peelingu do celów medycznych, pudry po kąpieli do celów medycznych, pudry higieniczne do celów medycznych, mydła
toaletowe do celów medycznych, mydła dezodoryzujące do celów
medycznych, środki do kąpieli i pod prysznic (sole, pianki, oliwki,
żele) do celów medycznych, preparaty de depilacji do celów medycznych, środki przeciw poceniu do celów medycznych, środki do pielęgnacji włosów, środki do golenia (kremy, pianki, płyny) do celów medycznych, środki do higieny intymnej do celów medycznych, środki
do opalania do celów medycznych, środki samoopalające do celów
medycznych, środki do rozjaśniania skóry do celów medycznych,
środki przeciw zmarszczkom do celów medycznych, preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry do celów medycznych, preparaty
antycellulitowe do celów medycznych, preparaty dla skóry trądzikowej i alergicznej do celów medycznych, preparaty kosmetyczne
do odchudzania do celów medycznych, składniki kosmetyków redukujących tkankę tłuszczową i cellulit do celów medycznych.
(111) 296638
(220) 2014 09 18
(210) 433521
(151) 2017 03 31
(441) 2015 01 05
(732) WALMARK a.s., Třinec, CZ.
(540) Pneumoxin
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, leki,
witaminy, minerały, 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 me-
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dycznych, zioła lecznicze, napary medyczne, herbatki medyczne,
produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych,
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, wyroby medyczne, 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, lecznicze napoje, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, mineralne suplementy diety, odżywcze
suplementy diety, suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety
zawierające: alginiany, białko, drożdże, glukozę, lecytynę, mleczko
pszczele, propolis, siemię lniane, środki przeczyszczające, syropy
do użytku farmaceutycznego, środki uspokajające, preparaty witaminowe, preparaty medyczne na porost włosów, kosmetyki do celów medycznych, kremy do celów medycznych, emulsje do celów
medycznych, płyny do celów medycznych, żele i oliwki do skóry
do celów medycznych, maseczki do twarzy do celów medycznych,
maseczki do peelingu do celów medycznych, pudry po kąpieli do celów medycznych, pudry higieniczne do celów medycznych, mydła
toaletowe do celów medycznych, mydła dezodoryzujące do celów
medycznych, środki do kąpieli i pod prysznic (sole, pianki, oliwki,
żele) do celów medycznych, preparaty de depilacji do celów medycznych, środki przeciw poceniu do celów medycznych, środki do pielęgnacji włosów, środki do golenia (kremy, pianki, płyny) do celów medycznych, środki do higieny intymnej do celów medycznych, środki
do opalania do celów medycznych, środki samoopalające do celów
medycznych, środki do rozjaśniania skóry do celów medycznych,
środki przeciw zmarszczkom do celów medycznych, preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry do celów medycznych, preparaty
antycellulitowe do celów medycznych, preparaty dla skóry trądzikowej i alergicznej do celów medycznych, preparaty kosmetyczne
do odchudzania do celów medycznych, składniki kosmetyków redukujących tkankę tłuszczową i cellulit do celów medycznych.

(111) 296639
(220) 2014 09 18
(210) 433522
(151) 2017 03 31
(441) 2015 01 05
(732) WALMARK a.s., Třinec, CZ.
(540) Pneumosol
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, leki,
witaminy, minerały, 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, wyroby medyczne, 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, lecznicze napoje, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, mineralne suplementy diety, odżywcze
suplementy diety, suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety
zawierające: alginiany, białko, drożdże, glukozę, lecytynę, mleczko
pszczele, propolis, siemię lniane, środki przeczyszczające, syropy
do użytku farmaceutycznego, środki uspokajające, preparaty witaminowe, preparaty medyczne na porost włosów, kosmetyki do celów medycznych, kremy do celów medycznych, emulsje do celów
medycznych, płyny do celów medycznych, żele i oliwki do skóry
do celów medycznych, maseczki do twarzy do celów medycznych,
maseczki do peelingu do celów medycznych, pudry po kąpieli do celów medycznych, pudry higieniczne do celów medycznych, mydła
toaletowe do celów medycznych, mydła dezodoryzujące do celów
medycznych, środki do kąpieli i pod prysznic (sole, pianki, oliwki,
żele) do celów medycznych, preparaty de depilacji do celów medycznych, środki przeciw poceniu do celów medycznych, środki do pielęgnacji włosów, środki do golenia (kremy, pianki, płyny) do celów me-
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dycznych, środki do higieny intymnej do celów medycznych, środki
do opalania do celów medycznych, środki samoopalające do celów
medycznych, środki do rozjaśniania skóry do celów medycznych,
środki przeciw zmarszczkom do celów medycznych, preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry do celów medycznych, preparaty
antycellulitowe do celów medycznych, preparaty dla skóry trądzikowej i alergicznej do celów medycznych, preparaty kosmetyczne
do odchudzania do celów medycznych, składniki kosmetyków redukujących tkankę tłuszczową i cellulit do celów medycznych.

(111) 296640
(220) 2014 10 20
(210) 434673
(151) 2017 04 14
(441) 2015 02 02
(732) ICTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) kupiewszystko
(540)

(531) 02.09.14, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem sieci Internet artykułów spożywczych, napojów, artykułów
chemii gospodarczej, artykułów gospodarstwa domowego, mebli,
sprzętu elektrycznego, elektronicznego i komputerowego, odzieży,
obuwia, artykułów sportowych, zabawek, gier, prezentacja towarów
za pośrednictwem mediów elektronicznych dla celów sprzedaży, organizowanie sprzedaży w formie aukcji, pośrednictwo w sprzedaży
towarów, organizowanie promocji sprzedaży, usługi agencji informacyjnych internetowych, usługi reklamowe za pośrednictwem mediów elektronicznych, publikacja i rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, doradztwo specjalistyczne przy sprzedaży, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, zarządzanie komputerowymi bazami danych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych,, 38 przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem sieci internetowej i terminali komputerowych, usługi
prowadzenia portali internetowych, usługi prowadzenia internetowych platform transakcyjnych, nadawanie programów związanych
z telezakupami .
(111) 296641
(220) 2014 12 23
(210) 437227
(151) 2017 02 22
(441) 2015 04 13
(732) MARTON RAFAŁ, Łoś, PL.
(540) POLSKIE SAFARI
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania marketingowe, powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie
produktów w mediach, dla celów sprzedaży detalicznej, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, poszukiwanie w zakresie patronatu, rozlepianie plakatów reklamowych, pokazy towarów, produkcja filmów
reklamowych, public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama radiowa, reklama, reklama bilboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, przygotowanie reklamy prasowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, usługi menedżerskie
dla sportowców, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 41 fotografie, chronometraż imprez
sportowych, informacja o imprezach rozrywkowych, kultura fizyczna, organizowanie obozów sportowych, organizowanie zawodów
sportowych, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, usługi
trenerskie, wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie
sprzętu sportowego, organizowanie zawodów sportowych.
(111) 296642
(220) 2014 10 30
(210) 435169
(151) 2017 04 28
(441) 2015 02 16
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgórsko, PL.
(540) deko CONCRETE
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(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 spieki ceramiczne, spieki kwarcowe, mieszanki do produkcji ceramiki technicznej, żywice akrylowe w stanie surowym,
17 zaprawy izolacyjne, żywice akrylowe, farby izolacyjne, lakier izolacyjny, lateks, syntetyczne żywice, sztuczne żywice, tkaniny z włókna
szklanego do izolacji, uszczelnienia wodoodporne, żywice syntetyczne.
(111) 296643
(220) 2014 11 07
(210) 435467
(151) 2017 04 10
(441) 2015 02 16
(732) INTERFIBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) UNICELL
(510), (511) 29 błonnik naturalny jako dodatek do wędlin, do produktów mlecznych, do galaretek nieowocowych, zawarty w tej klasie,
30 błonnik naturalny jako dodatek do pieczywa, do pieczywa cukierniczego, do słodyczy, do galaretek owocowych, zawarty w tej klasie,
przyprawy, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, aromaty do żywności, kompozycje smakowe do wyrobów mięsnych, słód
do celów spożywczych, skrobia do celów spożywczych, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna produktów żywnościowych, przypraw, sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów żywnościowych, przypraw
za pośrednictwem Internetu, usługi marketingowe, reklama, prezentacja towarów w mediach dla celów sprzedaży hurtowej i detalicznej,
organizowanie targów i pokazów dla celów handlowych, promocja
sprzedaży.
(111) 296644
(220) 2014 11 21
(210) 435862
(151) 2017 04 12
(441) 2015 03 02
(732) BOGUSZ PAWEŁ, Lublin, PL. ;
(540) BROMELAN SOLINEA
(510), (511) 5 rozgrzewająca maść roślinna, maść roślinna wspomagająca leczenie przeziębienia.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 296645
(220) 2014 11 26
(210) 436057
(151) 2017 04 06
(441) 2015 03 16
(732) ŻYBULA TOMASZ TOBACCO CONCEPT FACTORY, Kraków, PL.
(540) Lulu
(540)

Kolor znaku: czarny, szary
(531) 03.05.17, 27.05.01, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 16 papier higieniczny, pieluchy niemowlęce z papieru
lub celulozy [jednorazowe], chusteczki do nosa [papierowe], śliniaki papierowe, serwetki papierowe do demakijażu, serwetki stołowe
papierowe, ręczniki papierowe, ręczniki do twarzy papierowe, pieluszki niemowlęce z papieru lub celulozy [jednorazowe], pielucho-majtki niemowlęce z papieru lub celulozy [jednorazowe], 31 dodatki do pasz nie do celów leczniczych, zwierzęta żywe, pokarm dla
zwierząt, suchary dla psów, pokarm dla ptaków, kiszonki [pokarm
dla zwierząt], produkty do hodowli zwierząt, produkty do tuczenia
zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty
na ściółkę dla zwierząt, mączka dla zwierząt, pożywienie dla psów,
kotów i innych zwierząt, proteiny dla zwierząt, pokarm dla zwierząt
domowych, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, 32 bezalkoholowe napoje z soków owocowych, syropy do napojów, woda [napoje],
preparaty do produkcji wody gazowanej, woda mineralna [napoje],
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produkty do wytwarzania wody mineralnejwoda stołowa, woda sodowa, napoje bezalkoholowe, wody gazowane, nektary owocowe,
bezalkoholowe, napoje izotoniczne,, 34 tytoń, ustniki papierosów,
filtry do papierosów, bloczki bibułki papierosowej, cygara, ustniki
do cygar, papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów
leczniczych, papierosy kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, cygaretki, papierosy elektroniczne.

(111) 296646
(220) 2014 12 02
(210) 436320
(151) 2017 04 18
(441) 2015 03 16
(732) YOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) YOURS
(540)

Kolor znaku: złoty, grafitowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 badania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, analiza kosztów, doradztwo w dziedzinie księgowości, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości
oraz sporządzania zeznań podatkowych, sporządzanie sprawozdań
i raportów rachunkowych oraz finansowych, analizy rynku, zestawienia statystyczne, 36 usługi finansowe, zarządzanie finansami, analizy
finansowe oraz analizy dla celów podatkowych, transakcje finansowe, obsługa operacji w zakresie rozrachunkowości finansowej, tworzenie funduszy inwestycyjnych, usługi powiernicze, pośrednictwo
w obrocie papierami wartościowymi, obsługa operacji w zakresie
rozrachunkowości finansowej, informacja finansowa oraz doradztwo finansowe i podatkowe, zarządzanie nieruchomościami, zakup
i zbywanie nieruchomości, leasing nieruchomości, wycena majątku
ruchomego i nieruchomego, sponsorowanie finansowe, zbieranie
funduszy, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, analizy prawne.
(111) 296647
(220) 2014 12 10
(210) 436683
(151) 2017 04 25
(441) 2015 03 30
(732) PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce, PL.
(540) Teo. Wiem co dobre dla kota.
(510), (511) 5 produkty i preparaty weterynaryjne, 31 artykuły spożywcze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, napoje dla zwierząt, herbaty dla psów i kotów, ciastka, przekąski, przegryzki dla psów i kotów, mleko dla kotów.
(111) 296648
(220) 2014 12 18
(210) 436973
(151) 2017 04 26
(441) 2015 03 30
(732) CRYSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) Crystal
(540)

Kolor znaku: czarny, granatowy, niebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 17.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 urządzenia do oczyszczania i uzdatniania wody,
35 sprzedaż urządzeń do oczyszczania i uzdatniania wody, sprzedaż
wody zapakowanej, sprzedaż wody butelkowanej, sprzedaż wody
saszetkach, 42 usługi obejmujące instalowanie urządzeń do oczyszczania i uzdatniania wody.
(111) 296649
(151) 2017 03 29

(220) 2014 12 22
(441) 2015 04 13

(210) 437100
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(732) MAXAUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) maxaudio.pl
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, powielanie dokumentów, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotek,
prospektów, druków, uaktualnianie ulotek reklamowych, promocja
sprzedaży, 39 dystrybucja towarów, magazynowanie, składanie towarów, 41 wypożyczanie sprzętu audio, organizacja szkoleń (kursów).
(111) 296650
(220) 2014 12 23
(210) 437214
(151) 2017 03 30
(441) 2015 04 13
(732) ARTUR ZARĘBA-BRODNICKI, WOJCIECH KACPRZAK, ASTRIDA
ZARĘBA-BRODNICKA MACGRAF SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) FoLSTick removable
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, szary
(531) 25.01.15, 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 etykiety papierowe i z tworzyw sztucznych-folia
i papiery samoprzylepne, naklejki-folie i papiery samoprzylepne,
dekoracje-folie i papiery samoprzylepne, wzory tapet ściennych,
artykuły piśmiennicze gotowe do użycia-folie i papiery samoprzylepne, materiały drukowane -folie i papiery samoprzylepne, 35 działalność agencji reklamowych, dystrybucja drukowanych materiałów
reklamowych, pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele
reklamowe w radio i telewizji, pośrednictwo w sprzedaży czasu
i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, pośrednictwo
w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe
w mediach elektronicznych (Internet), pośrednictwo w sprzedaży
czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, sprzedaż
hurtowa niewyspecjalizowana-folie i papiery samoprzylepne, sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana-folie i papiery samoprzylepne,
40 działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
drukowanie -folie i papiery samoprzylepne.
(111) 296651
(220) 2014 12 29
(210) 437301
(151) 2017 04 07
(441) 2015 04 13
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) vitelia
(510), (511) 31 karma dla zwierząt, pasza dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, napoje dla zwierząt domowych, piasek aromatyczny dla zwierząt domowych, pokarm dla zwierząt, pokarm dla
zwierząt domowych, pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt,
spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt..
(111) 296652
(220) 2015 01 14
(210) 437640
(151) 2017 04 06
(441) 2015 04 27
(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, PL.
(540) PLATINUM-VIT C
(510), (511) 29 Koncentraty i odżywki wysokobiałkowe wzbogacone
witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, 30 Koncentraty
węglowodanowe, odżywki węglowodanowe i wysokoenergetyczne
nie do celów medycznych wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, 35 handel detaliczny, handel hurtowy towarami oraz sprzedaż
wysyłkowa obejmujące środki farmaceutyczne, w tym w szczególno-

Nr 10/2017

ści leki dla ludzi, preparaty dietetyczne do celów leczniczych, odżywki wzmacniające stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów
do celów leczniczych, suplementy diety wspomagające leczenie,
preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, koncentraty i suplementy wysokobiałkowe, nie do celów medycznych,
wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami,
w tym w szczególności batoniki białkowe, koncentraty i suplementy
węglowodanowe i wysokoenergetyczne, nie do celów medycznych,
wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, za pośrednictwem
internetu (sprzedaż online), marketing, organizowanie targów branżowych, wystaw i pokazów związanych z promocją powyższych towarów.

(111) 296653
(220) 2015 02 02
(210) 438414
(151) 2017 03 17
(441) 2015 05 25
(732) KRÓLIKOWSKA EWA JOLANTA, Michałów-Grabina, PL.
(540) SCANDINAVIA GreenLine
(540)

(531) 05.03.11, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki upiększające, kosmetyki myjące,
pielęgnujące, olejki, balsamy, zestawy kosmetyków, świece do masażu, kosmetyki do spa, środki czystości zawarte w klasie 03, proszki
do prania, płyny do prania, płyny do zmywania, płyny do zmywarek,
biodetergenty, płyny do prania, preparaty chemiczne do prania,
środki zmiękczające do prania, antyperspiranty [środki przeciw potowe], kosmetyki do brwi, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego [wyroby perfumeryjne], mydła, kremy
kosmetyczne, lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, mydła, lakiery
do paznokci, perfumy, szampony, szminki, sztuczne paznokcie, woda
toaletowa, olejki toaletowe, produkty toaletowe zawarte w klasie 03,
wata do celów kosmetycznych, tusze do rzęs, pomadki do ust, patyczki z watą do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, farby
do włosów, lakiery do włosów, woda utleniona do celów kosmetycznych, woda zapachowa, wosk do depilacji, zmywacze do paznokci,
21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki
do użytku domowego, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, 28 zabawki, zabawki drewniane, 35 reklama, promocja towarów i usług za pośrednictwem Internetu, kojarzenie kontrahentów
handlowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, pokazy
towarów, usługi marketingowe, agencje importowo -eksportowe,
zarządzanie w działalności handlowej, agencje informacji handlowej, aukcje i przetargi publiczne, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, agencje informacji handlowej, prowadzenie sklepu
lub hurtowni oraz sklepu internetowego lub hurtowni internetowej z kosmetykami, kosmetykami upiększającymi, kosmetykami
myjącymi, pielęgnującymi, olejkami, balsamami, zestawami kosmetyków, świecami do masażu, kosmetykami do spa, środkami czystości, proszkami do prania, płynami do prania, płynami do zmywania,
płynami do zmywarek, biodetergentami, płynami do prania, preparatami chemicznymi do prania, środkami zmiękczającymi do prania,
antyperspirantami [środki przeciwpotowe], kosmetykami do brwi,
chusteczkami nasączanymi płynami kosmetycznymi, preparatami
do demakijażu, preparatami do depilacji, dezodorantami do użytku
osobistego [wyroby perfumeryjne], mydłami, kremami kosmetycznymi, lotonami do celów kosmetycznych, preparatami do makijażu,
maseczkami kosmetycznymi, mleczkami kosmetycznymi, lakierami
do paznokci, perfumami, szamponami, szminkami, sztucznymi paznokciami, wodami toaletowymi, olejkami toaletowymi, produktami toaletowymi, watą do celów kosmetycznych, tuszami do rzęs,
pomadkami do ust, patyczkami z watą do celów kosmetycznych,
wazeliną kosmetyczną, farbami do włosów, lakierami do włosów,
wodą utlenioną do celów kosmetycznych, wodą zapachową, woskiem do depilacji, zmywaczami do paznokci, 39 transport, pako-
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wanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, dostarczanie
towarów, 44 doradztwo związane ze stosowaniem i przeznaczeniem
wyrobów kosmetycznych, perfumeryjnych i paraleków.

(111) 296654
(220) 2015 02 02
(210) 438452
(151) 2015 10 27
(441) 2015 05 25
(732) MPT STANRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin, PL.
(540) ALE ZDROWE! WWW.ALEZDROWE.EU
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 05.03.11, 24.17.25, 25.01.15, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie sklepów i hurtowni tradycyjnych, dystrybucja towarów przez Internet, prowadzenie sklepu on-line za pośrednictwem Internetu w zakresie artykułów spożywczych zwłaszcza zdrowej żywności oraz ze sprzętem i produktami AGD, reklama
internetowa na rzecz osób trzecich.
(111) 296655
(220) 2015 02 05
(210) 438551
(151) 2017 04 07
(441) 2015 05 25
(732) GŁODEK ANDRZEJ AGRO -LIFT HILARY, Nowy Bazanów, PL.
(540) AL AGRO -LIFT
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, silniki napędowe inne niż do pojazdów lądowych, mechaniczne narzędzia rolnicze.
(111) 296656
(220) 2015 02 06
(210) 438667
(151) 2017 04 04
(441) 2015 05 25
(732) KUREK JANUSZ ALPA-DYSTRYBUCJA, Tarnowiec, PL.
(540) URAZIN
(510), (511) 3 kosmetyki, olejki eteryczne, kremy, żele, emulsje,
mleczka, 29 konserwowane i gotowane owoce i warzywa, oleje jadalne.
(111) 296657
(220) 2015 02 06
(210) 438685
(151) 2017 04 20
(441) 2015 05 25
(732) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BONA
(510), (511) 29 mięso, mięso drobiowe, mięso konserwowane, wyroby wędliniarskie, podroby drobiowe, drób wędzony, drób pieczony, polędwice, szynki, kiełbasy, golonki, parówki, kabanosy, wędliny
w postaci mielonki, wyroby garmażeryjne, pasztety, jaja, flaki, krokiety, wyroby wędliniarskie, dziczyzna, konserwy mięsne, ekstrakty
mięsne, produkty mleczne, oleje jadalne, tłuszcze, owoce i warzywa konserwowane, grzyby suszone, koncentraty, owoce i warzywa
przetworzone w postaci mrożonek i puszkowane, mrożonki zawarte
w tej klasie, dania gotowe do spożycia, 43 usługi gastronomiczne,
catering, prowadzenie barów, barów szybkiej obsługi, stołówek,
restauracji, restauracji samoobsługowych, przygotowywanie dań
na zamówienie oraz dostawa potraw na zamówienie, prowadzenie
domów turystycznych i pensjonatów.
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(111) 296658
(220) 2015 02 06
(210) 438686
(151) 2017 04 20
(441) 2015 05 25
(732) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BIANKA
(510), (511) 29 mięso, mięso drobiowe, mięso konserwowane, wyroby wędliniarskie, podroby drobiowe, drób wędzony, drób pieczony, polędwice, szynki, kiełbasy, golonki, parówki, kabanosy, wędliny
w postaci mielonki, wyroby garmażeryjne, pasztety, jaja, flaki, krokiety, wyroby wędliniarskie, dziczyzna, konserwy mięsne, ekstrakty
mięsne, produkty mleczne, oleje jadalne, tłuszcze, owoce i warzywa konserwowane, grzyby suszone, koncentraty, owoce i warzywa
przetworzone w postaci mrożonek i puszkowane, mrożonki zawarte
w tej klasie, dania gotowe do spożycia, 43 usługi gastronomiczne,
catering, prowadzenie barów, barów szybkiej obsługi, stołówek,
restauracji, restauracji samoobsługowych, przygotowywanie dań
na zamówienie oraz dostawa potraw na zamówienie, prowadzenie
domów turystycznych i pensjonatów.
(111) 296659
(220) 2015 02 16
(151) 2017 03 31
(441) 2015 06 08
(732) Villapolonia Tours S.R.L., Higuey, DO.
(540) Villapolonia Tours
(540)

(210) 439045

Kolor znaku: szary, niebieski, pomarańczowy, czerwony, czarny,
biały
(531) 01.03.01, 01.03.06, 01.03.09, 01.15.24, 05.01.12, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 16 papier, karton, wyroby drukarskie: katalogi, prospekty i broszury, materiały piśmienne, materiały pakunkowe z tworzywa
sztucznego, o ile są one ujęte w klasie 16, pomoce naukowe i środki
do nauczania (z wyjątkiem aparatów), 35 usługi, księgowości, marketingu, badania rynku i analizy rynku, doradztwo dla przedsiębiorstw,
dystrybucji towarów do celów reklamowych, powielanie dokumentów, reklamy, usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne pod jednym znakiem i w sposób określony przez franczyzodawcę, zestawiania, zbierania, systematyzowania, przygotowania
danych w bankach danych, usługi pomocy w zarządzaniu lub prowadzeniu przedsiębiorstwa handlowego, doradztwo i koordynacja
w zakresie urządzania, organizacji, tworzenia asortymentu, dekoracji
biura turystycznego oraz biura organizującego wyjazdy służbowe,
doradztwo i koordynacja w zakresie przetwarzania danych, badanie
opinii, 39 przewóz ludzi i towaru pojazdami mechanicznymi, koleją,
statkami i samolotami, usługi bagażowe, usługi biur podróży, transport pieniędzy i rzeczy wartościowych, transport chorych, organizowanie i załatwianie podróży, pośrednictwo w usługach komunikacyjnych, organizowanie zwiedzania miasta, towarzyszenie w podróży,
wynajem samolotów, pojazdów mechanicznych, statków, pakowanie towarów, dostawa paczek, organizowanie wycieczek, zwiedzania, obozów wakacyjnych i wczasów wypoczynkowych, rezerwacja
miejsc dla podróżnych, pośrednictwo i rezerwacja usług w zakresie
komunikacji i podróży, 41 organizowanie zajęć edukacyjnych i wychowawczych, organizowanie seminariów i kursów korespondencyjnych w dziedzinie turystyki i podróży służbowych, organizowanie
nauki języków, produkcja filmów, usługi wynajmu filmów, usługi
prezentacji filmów, wynajem artystów, organizowanie koncertów
muzycznych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie
imprez sportowych i kulturalnych, organizowanie targów i wystaw
w celach edukacyjnych lub kulturalnych, wypożyczanie i dystrybucja gazet i czasopism, publikacja i wydawanie książek, gazet i czasopism, produkcja filmów video, wypożyczanie kaset i płyt video
i prezentacje filmów video, fotografowanie, 42 usługi oprogramo-
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wania komputerów w zakresie programów do przetwarzania danych
i komunikacji dla branży turystycznej, wypożyczanie oprogramowania komputerowego i urządzeń do przetwarzania danych, 43 usługi
rezerwacji hoteli, usługi rezerwacji pokoi, pośrednictwa, jak również
wynajmu mieszkań wakacyjnych i apartamentów na pobyt czasowy,
udostępnianie miejsc na campingu, zakwaterowanie i zaprowiantowanie gości, usługi domu wypoczynkowego, 44 usługi sanatoriów,
uzdrowisk, sauny, salonu fryzjerskiego i salonu piękności.

(111) 296660
(220) 2015 03 12
(151) 2017 03 30
(441) 2015 06 22
(732) DOM ULGI W CIERPIENIU, Poznań, PL.
(540) POZNAŃSKA FUNDACJA DOM ULGI
KONTYNUACJA DZIEŁA ŚW. OJCA PIO
(540)

(210) 440111
W

CIERPIENIU

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 02.09.14, 27.01.05, 29.01.13
(510), (511) 16 druki, prospekty, broszury, biuletyny, ulotki, afisze,
plakaty, przylepne kartki na notatki, nalepki, emblematy papierowe,
emblematy drukowane, artykuły papiernicze, papier listowy, torby
nie ujęte w innych klasach, worki nie ujęte w innych klasach, opakowania kartonowe, 36 organizacja zbiórek, organizowanie zbiórek
pieniężnych i rzeczowych, organizowanie zbiórek funduszy na cele
dobroczynne, 44 pomoc medyczna, opieka nad chorymi w domu,
usługi domów opieki, opieka całodobowa, opieka pielęgniarska,
fizjoterapia, fizykoterapia, opieka rehabilitacyjna, usługi szpitalne,
świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi, domy
dla rekonwalescentów, hospicja, opieka ambulatoryjna.
(111) 296661
(220) 2015 03 12
(210) 440116
(151) 2017 04 12
(441) 2015 06 22
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) eternal beauty
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, 5 preparaty do odświeżania powietrza.
(111) 296662
(220) 2015 03 13
(210) 440210
(151) 2017 04 20
(441) 2015 06 22
(732) WSSM WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Galeria Wileńska
(510), (511) 16 afisze papierowe, zakładki papierowe do książek,
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, prace biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, administrowanie nieruchomościami,
zarządzanie majątkiem nieruchomym, wynajmowanie pomieszczeń
biurowych [nieruchomości], 37 usługi budowlane, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
(111) 296663
(220) 2015 03 13
(151) 2017 04 20
(441) 2015 06 22
(732) WSSM WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GALERIA WILEŃSKA
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 16 afisze papierowe, zakładki papierowe do książek,
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, prace biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, administrowanie nieruchomościami,
zarządzanie majątkiem nieruchomym, wynajmowanie pomieszczeń
biurowych [nieruchomości], 37 usługi budowlane, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.

(111) 296664
(220) 2015 03 17
(210) 440342
(151) 2017 04 25
(441) 2015 07 06
(732) GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) GAGARINAPARK.PL
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 24.17.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi deweloperskie, usługi agencji mieszkaniowych, usługi agencji nieruchomości, usługi pośrednictwa w handlu
nieruchomościami, usługi wyceny nieruchomości, usługi oszacowania majątku nieruchomego, usługi administrowania nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym, usługi pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, usługi wynajmowania
mieszkań oraz pomieszczeń biurowych, usługi dzierżawy nieruchomości oraz majątku nieruchomego, doradztwo w sprawach ubezpieczenia nieruchomości,ekspertyzy i wyceny nieruchomości do celów podatkowych, ubezpieczeniowych i katastralnych, 39 usługi
logistyczne, 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 transportu towarów, wynajem kontenerów transportowych i magazynowych, informacja o składowaniu i o transporcie towarów, pomoc drogowa w przypadku awarii
pojazdów-holowanie, 43 usługi hotelarskie, usługi pensjonatów,
domów turystycznych, domów wczasowych i moteli, usługi w zakresie rezerwacji noclegów, usługi zakwaterowania, obiekty noclegowe
turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, w tym apartamenty i mieszkania, wynajem powierzchni biurowych i mieszkań
na pobyt czasowy, usługi wynajmowania sal na sympozja i konferencje, usługi kawiarni, stołówek, usługi restauracyjne i barowe, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
usługi kateringowe.
(111) 296665
(220) 2015 03 17
(151) 2017 04 06
(441) 2015 07 06
(732) PTASZKIEWICZ JAROSŁAW, Nowa Ruda, PL.
(540) Mini EUROLAND park miniatur
(540)

(210) 440369

(210) 440212

Kolor znaku: granatowy, czarny, żółty, zielony, jasnoniebieski,
różowy
(531) 07.05.02, 27.05.01, 29.01.15, 07.01.06, 07.01.08, 07.01.12,
26.04.02, 26.04.09, 26.04.16
(510), (511) 16 wszelkie druki, materiały piśmienne, 19 kubki,
25 odzież, czapeczki, koszulki, 41 usługi rozrywkowe związane z parkiem miniatur, publikowanie informacji na stronie internetowe, .
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(111) 296666
(220) 2015 03 19
(210) 440438
(151) 2017 04 27
(441) 2015 07 06
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) mr magic moc czystości
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, szorowania, przeciw kurzowi,
chusteczki nawilżane do czyszczenia okularów.
(111) 296667
(220) 2015 03 24
(151) 2017 04 27
(441) 2015 07 06
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) Viraxon Duo
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne.

(210) 440609

(111) 296668
(220) 2015 03 25
(151) 2017 04 07
(441) 2015 07 06
(732) TRAVEL DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TRAVEL DESIGN
(540)

(210) 440646

(531) 05.05.19, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, marketing, badania marketingowe, badania
konsumenckie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, informacja handlowa wspomagana komputerowo, reklama
online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, usługi reklamowe i usługi w zakresie informacji handlowej za pośrednictwem Internetu, wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom za pośrednictwem
Internetu, publikowanie tekstów sponsorowanych, udzielanie porad
konsumentom, 38 bezpieczna transmisja danych, dźwięków lub obrazów, wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci, dostarczanie
nagrań cyfrowych audio i/lub wideo za pomocą telekomunikacji, dostarczanie czatroomów on-line, w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, dostarczanie dostępu do sieci
komputerowych, dostarczanie wiadomości drogą elektroniczną, dostarczanie wiadomości i danych w drodze transmisji elektronicznej,
dostarczanie wiadomości za pośrednictwem mediów audiowizualnych, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem środków elektronicznych, fora i/lub czat-roomy dla sieci towarzyskich, 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, obsługa chat
roomów, odbieranie i dostarczanie wiadomości za pomocą poczty
elektronicznej, poczta elektroniczna, poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, poczta elektroniczna i usługi przesyłania wiadomości, przekazywanie danych przez telefon, przekazywanie danych
za pomocą telekomunikacji, przekazywanie informacji za pomocą
środków elektronicznych, przydzielanie dostępu do Internetu, przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej, w celu przesyłania i rozpowszechniania informacji, przydzielanie dostępu do baz
danych w Internecie, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej,
udostępnianie online elektronicznych tablic informacyjnych w celu
przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów,
udostępnianie środków do przesyłania danych umożliwiających
wymianę danych drogą elektroniczną, usługi chatroomów, usługi
elektronicznej wymiany danych, usługi komunikacyjne w zakresie
dostępu do baz danych, usługi chatroomów w celach nawiązywania
kontaktów towarzyskich, udostępnianie wirtualnych środków umożliwiających użytkownikom komputerów porozumiewanie się w czasie rzeczywistym, usługi przesyłania wiadomości online, prowadzenie portalu internetowego.
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(111) 296669
(220) 2015 04 07
(210) 441120
(151) 2017 04 05
(441) 2015 07 20
(732) QOOPRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska, PL.
(540) MOOSE
(540)

(531) 03.04.07, 26.01.04, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 12 pokrowce na pojazdy, 18 etui na telefon, na komputer, torebki.
(111) 296670
(220) 2015 04 09
(210) 441201
(151) 2017 03 29
(441) 2015 07 20
(732) DOMOWA APTECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grodzisk Mazowiecki, PL.
(540) SEXES
(510), (511) 5 plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe,
środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej o przeznaczeniu medycznym, dezodoranty inne niż osobiste o przeznaczeniu medycznym.
(111) 296671
(220) 2015 04 09
(210) 441224
(151) 2017 03 31
(441) 2015 07 20
(732) DOMOWA APTECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grodzisk Mazowiecki, PL.
(540) PRIMA VITA
(510), (511) 10 urządzenia rozpylające do aerozoli do celów medycznych, inhalatory, stetoskopy, ciśnieniomierze, pojemniki do aplikowania pigułek, kroplomierze, termometry do celów medycznych,
strzykawki, narzędzia do akupunktury, lampy kwarcowe, i UV lecznicze, banki lekarskie, przybory i narzędzia do masażu, urządzenia
i przyrządy do ćwiczeń rehabilitacyjnych, urządzenia do fizykoterapii, urządzenia do odciągania mleka, koce i poduszki elektryczne
do celów medycznych, poduszki i materace ortopedyczne, pasy
do celów leczniczych, gorsety ortopedyczne, bandaże i opaski
usztywniające do celów medycznych, pończochy przeciwżylakowe,
buty i wkładki ortopedyczne, środki antykoncepcyjne niechemiczne,
irygatory, butelki i smoczki dla niemowląt, gryzaki.
(111) 296672
(220) 2015 04 10
(151) 2017 03 31
(441) 2015 07 20
(732) WIDOMSKI MICHAŁ, Kielce, PL.
(540) VERKE
(540)

(210) 441248

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny do ostrzenia, palniki gazowe do lutowania,
piły (maszyny), podnośniki, pompy, maszyny na powietrze sprężone, kompresory, akcesoria pneumatyczne, przecinarki (narzędzia
mechaniczne), pompy smarownicze, spawarki elektryczne, maszyny
do ubijania, palniki gazowe do cięcia, generatory prądu, przewody ciśnieniowe jako części narzędzi, narzędzia ogrodowe, kosy spalinowe,
zagęszczarki do gruntu i betonu, 8 kamienie szlifierskie, klucze maszynowe (stałe), klucze maszynowe nastawne, lewarki uruchamiane
ręcznie, narzędzia ręczne sterowane ręcznie, piły (narzędzia), wiertła,
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tarcze szlifierskie, cęgi do cięcia drutu, tarcze cierne, szlifierskie, frezy, gwintownice, imadła, 9 urządzenia do ładowania akumulatorów,
urządzenia do spawania łukiem elektrycznym, miarki, taśmy miernicze, prostowniki prądu, maski spawalnicze, suwmiarki, dystrybutory
paliwa, sprzęt kontrolno-pomiarowy, w tym multimetry, pirometry,
dalmierze, poziomnice laserowe, czujniki, w tym czujniki tlenku węgla
prostowniki prądu, przetwornice elektryczne, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, 11 sprzęt ogrodniczy do podlewania, w tym zraszacze do trawników, węże ogrodowe do podlewania
z łącznikami, końcówki rozpylające i rozpylacze, pompy wodne,
35 usługi w zakresie prowadzenia sklepu i hurtowni tradycyjnych oraz
za pośrednictwem Internetu z maszynami i obrabiarkami, narzędziami o napędzie innym niż ręczny, maszynami do ostrzenia, palnikami
gazowymi do lutowania, piłami (maszynami), podnośnikami, pompami, maszynami na powietrze sprężone, kompresorami, akcesoriami pneumatycznymi, przecinarkami (narzędziami mechanicznymi),
pompami smarowniczymi, spawarkami elektrycznymi, maszynami
do ubijania, palnikami gazowymi do cięcia, generatorami prądu,
przewodami ciśnieniowymi jako części narzędzi, narzędziami ogrodowymi, kosami spalinowymi, zagęszczarkami do gruntu i betonu,
z narzędziami i przyrządami ręcznymi, kamieniami szlifierskimi, kluczami maszynowymi (stałymi), kluczami maszynowymi nastawnymi,
lewarkami uruchamianych ręcznie, narzędziami ręcznymi sterowane
ręcznie, piłami (narzędziami), wiertłami, tarczami szlifierskimi, cęgami
do cięcia drutu, tarczami ciernymi, szlifierskimi, frezami, gwintownicami, imadłami, urządzeniami do ładowania akumulatorów, urządzeniami do spawania łukiem elektrycznym, miarkami, taśmami mierniczymi, prostownikami prądu, maskami spawalniczymi, suwmiarkami,
dystrybutorami paliwa, sprzętami kontrolno-pomiarowymi, w tym
multimetrami, pirometrami, dalmierzami, poziomnicami laserowymi,
czujnikami w tym czujnikami tlenku węgla, prostownikami prądu,
przetwornicami elektrycznymi, urządzeniami do ładowania akumulatorów elektrycznych, sprzętami ogrodniczymi do podlewania, w tym
zraszaczami do trawników, wężami ogrodowymi do podlewania
z łącznikami, końcówkami rozpylającymi i rozpylaczami, pompami
wodnymi, usługi importowo-eksportowe w zakresie wyżej wymienionych artykułów.

(111) 296673
(220) 2015 04 13
(210) 441322
(151) 2016 06 29
(441) 2015 08 03
(732) NOVAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mława, PL.
(540) NOVAGO NOWOCZESNE GOSPODAROWANIE ODPADAMI
(540)

Kolor znaku: szary, pomarańczowy, biały
(531) 26.01.01, 26.01.18, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 instalacje ssące pył, rozdrabniarki odpadków, rozdrabniarki odpadów, urządzenia do zagęszczania odpadów, urządzenia
do zagęszczania odpadków, maszyny do ubijania, maszyny do przetwarzania plastiku, maszyny do sortowania dla przemysłu, ugniatarki
mechaniczne, urządzenia transportowe do załadunku i wyładunku,
39 składowanie, transport i przechowywanie śmieci, odpadów i odpadków, pakowanie śmieci.odpadów i odpadków, załadunek, rozładunek śmieci, odpadów i odpadków, i informacja omagazynowaniu
śmieci, odpadów i odpadków, magazynowanie śmieci, odpadów
i odpadków, 40 niszczenie odpadów i odpadków, recykling odpadów i odpadków, obróbka metali, sortowanie odpadów i surowców
wtórnych jako przetwarzanie, spalanie śmieci, odpadów i odpadków,
unieszkodliwianie odpadów jako przetwarzanie, informacja o obróbce materiałów, uzdatnianie wody jako oczyszczanie wody, obróbka
jako oddzielanie kolorów, wytwarzanie energii, oczyszczanie powietrza, dezodoryzacja powietrza, odkażanie materiałów niebezpiecznych, odzysk surowców z materiałów segregowanych, obróbka i usuwanie odpadków innych niż niebezpieczne, przetwarzanie
i unieszkodliwiane odpadów niebezpiecznych, działalność związana
z rekultywacją, 42 badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, prace badawczo -rozwojowe nad nowymi produktami dla osób
trzecich.

Nr 10/2017

(111) 296674
(220) 2015 04 13
(210) 441323
(151) 2016 06 29
(441) 2015 08 03
(732) NOVAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mława, PL.
(540) NOVAGO
(540)

Kolor znaku: szary, pomarańczowy, biały
(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 instalacje ssące pył, rozdrabniarki odpadków, rozdrabniarki odpadów, urządzenia do zagęszczania odpadów, urządzenia
do zagęszczania odpadków, maszyny do ubijania, maszyny do przetwarzania plastiku, maszyny do sortowania dla przemysłu, ugniatarki
mechaniczne, urządzenia transportowe do załadunku i wyładunku,
39 składowanie, transport i przechowywanie śmieci, odpadów i odpadków, pakowanie śmieci,odpadów i odpadków, załadunek, rozładunek śmieci, odpadów i odpadków, i informacja omagazynowaniu
śmieci, odpadów i odpadków, magazynowanie śmieci, odpadów
i odpadków, 40 niszczenie odpadów i odpadków, recykling odpadów i odpadków, obróbka metali, sortowanie odpadów i surowców
wtórnych jako przetwarzanie, spalanie śmieci, odpadów i odpadków,
unieszkodliwianie odpadów jako przetwarzanie, informacja o obróbce materiałów, uzdatnianie wody jako oczyszczanie wody, obróbka
jako oddzielanie kolorów, wytwarzanie energii, oczyszczanie powietrza, dezodoryzacja powietrza, odkażanie materiałów niebezpiecznych, odzysk surowców z materiałów segregowanych, obróbka i usuwanie odpadków innych niż niebezpieczne, przetwarzanie
i unieszkodliwiane odpadów niebezpiecznych, działalność związana
z rekultywacją, 42 badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, prace badawczo -rozwojowe nad nowymi produktami dla osób
trzecich.
(111) 296675
(220) 2015 04 13
(210) 441352
(151) 2017 04 12
(441) 2015 08 03
(732) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mirków, PL.
(540) ZUMA NOKA
(510), (511) 3 kosmetyki zawarte w tej klasie, 5 produkty farmaceutyczne zawarte w tej klasie, antyseptyki, balsamy do celów medycznych, płyny do przemywania oczu, krople do oczu do celów medycznych.
(111) 296676
(220) 2015 05 11
(210) 442371
(151) 2017 04 14
(441) 2015 08 31
(732) GAJDECKA PIOTR REDMUSTANG AGENCY, Opole, PL.
(540) redMustang DODAMY KONI TWOJEJ FIRMIE
(540)

(531) 03.03.01, 27.05.01
(510), (511) 42 programowanie komputerowe, usługi i badania naukowe i technologiczne oraz związane z tym projektowanie, projektowanie i rozwijanie sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi świadczone przez inżynierów, prowadzenie i zarządzanie
zwirtualizowaną platformą serwerową, badania i analizy techniczne, projekty graficzne -usługi artystów grafików, wzornictwo
przemysłowe, projektowanie graficzne do tworzenia stron www,
projektowanie nazw firmowych i krojów czcionek usługi projektowania dotyczące znaków, projektowanie ozdobnego opracowania
graficznego.

Nr 10/2017
(111) 296677
(220) 2015 05 13
(151) 2017 04 21
(441) 2015 08 31
(732) SERVICE OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) m
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 442430

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 3 artykuły kosmetyczne i perfumeryjne, mydła, dezodoranty, olejki aromatyczne, 14 wyroby jubilerskie, biżuteria, zegarki, 18 wyroby ze skóry i imitacji skóry, torby, torebki, walizki, portfele, portmonetki,
paski, teczki, parasolki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 296678
(220) 2015 05 13
(210) 442458
(151) 2017 04 13
(441) 2015 08 31
(732) GÓROWSKI WIKTOR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE VICTOR, Koszyce Wielkie, PL.
(540) victor
(540)

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 7 urządzenia do zmiękczania mięsa.
(111) 296679
(220) 2015 05 22
(151) 2017 04 06
(441) 2015 08 31
(732) ABE NAKAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) KORPOZUCHY Happiness at Work
(540)

(210) 442822

Kolor znaku: biały, fioletowy, niebieski, czarny
(531) 05.05.02, 24.11.25, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów z branży
usług szkoleniowych, usług sportowych i rekreacji, w tym obsługi
wydarzeń rozrywkowych, sportowych, kulturalnych takich jak koncerty, pikniki, zawody sportowe, spotkania (imprezy) integracyjne
dla lokalnych społeczności, dzieci lub firm, także za pośrednictwem
Internetu i poprzez oferowanie w mediach produktów dla detalicznego handlu, obsługa wydarzeń rozrywkowych, sportowych, kulturalnych w zakresie marketingu, 39 organizowanie wycieczek, rezerwowanie miejsc na podróże, transport podróżnych, pilotowanie,
rezerwacja miejsc na podróż, transport pasażerski, organizowanie
wycieczek, usługi turystyczne w zakresie zwiedzania, zwiedzanie turystyczne, 41 edukacja, nauczanie, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, chronometraż imprez sportowych,
informacja o edukacji, instruktaże, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, organizowanie konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, organizowanie obozów sportowych, usługi obo-

3549

zów wakacyjnych dotyczące organizowania obozów w zakresie rozrywki, szkolenia, prowadzenie zajęć fitness, organizowanie i prowadzenie seminariów, rozrywka, informacja o rozrywce, wypożyczanie
sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, sprawdziany edukacyjne, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie
ośrodków rekreacji, usługi trenerskie, usługi trenera osobistego, organizowanie i prowadzenie szkoleń w formie warsztatów, informacje
o wypoczynku, wypożyczanie sprzętu sportowego, poradnictwo
zawodowe, porady w zakresie edukacji lub kształcenia, organizowanie zawodów sportowych, 42 wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie komputerów, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi w zakresie ochrony antywirusowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
udostępnianie miejsca na serwerach [strony internetowe], projektowanie systemów komputerowych, projektowanie oprogramowania
komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej,
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, konserwacja oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych, programowanie komputerowe.

(111) 296680
(220) 2015 05 22
(210) 442827
(151) 2017 04 19
(441) 2015 08 31
(732) TRUS ANNA, Lublin, PL.
(540) AFTARGENT
(510), (511) 5 preparaty wspomagające leczenie błony śluzowej
jamy ustnej.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 296681
(220) 2015 05 22
(151) 2017 02 24
(441) 2015 08 31
(732) MARTON RAFAŁ, Łoś, PL.
(540) POLSKIE SAFARI
(540)

(210) 442833

Kolor znaku: zielony, beżowy, żółty
(531) 06.07.05, 26.05.01, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania marketingowe, powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu, rozlepianie plakatów reklamowych, pokazy towarów, produkcja filmów
reklamowych, public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama radiowa, reklama, reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, przygotowanie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, usługi menedżerskie
dla sportowców, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 41 fotografie, chronometraż imprez
sportowych, informacja o imprezach rozrywkowych, kultura fizyczna, organizowanie obozów sportowych, organizowanie zawodów
sportowych, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, usługi
trenerskie, wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie
sprzętu sportowego, organizowanie zawodów sportowych.

3550
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(111) 296682
(220) 2015 05 25
(210) 442847
(151) 2017 04 14
(441) 2015 09 14
(732) POLSKIE ZDROJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Perlage
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały, szary
(531) 25.01.05, 25.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 33 wyroby i napoje alkoholowe.
(111) 296683
(220) 2015 05 27
(151) 2016 03 07
(441) 2015 09 14
(732) LUBA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) FINGERBAU
(540)

(210) 442971

Kolor znaku: granatowy, szary
(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 styropian, wyroby ze styropianu do izolacji cieplnej
w budownictwie, izolacyjne produkty styropianowe, materiały
izolacyjne, wypełniające, uszczelniające, materiały termoizolacyjne, materiały termoizolacyjne naturalne, materiały termoizolacyjne syntetyczne, materiały termoizolacyjne półprzetworzone,
materiały do dociepleń, materiały do izolacji wodnych, materiały
do izolacji dźwiękowej, zaprawy izolacyjne, elementy systemów
dociepleń takie jak: tynk izolacyjny, izolacyjne masy uszczelniające, lepkie szczeliwa i mieszanki uszczelniające, profile uszczelniające niemetalowe, niemetalowe taśmy uszczelniające, zespoły
uszczelniające niemetalowe, arkusze izolacyjne, artykuły pikowane watoliną do izolacji, farby do celów izolacyjnych, filc izolacyjny,
folie izolacyjne, izolacje z włókna szklanego, izolacje piankowe,
izolacyjne wykładziny podłogowe, kleje izolacyjne, lakiery izolacyjne, maty izolacyjne, oleje izolacyjne, papier izolacyjny, pianka
do izolacji cieplnej, płytki izolacyjne, płyty do celów izolacyjnych,
powłoki izolacyjne, siatki z włókna szklanego do celów izolacyjnych, stropy z włókien mineralnych do izolowania budynków, taśmy izolacyjne, tkaniny izolacyjne, wata szklana do izolacji, wełna
mineralna do celów izolacyjnych, wełna szklana do użytku jako
materiał izolacyjny, włókna do celów izolacyjnych, wypełniacze
izolacyjne, żele izolacyjne, 19 materiały budowlane niemetalowe,
papa, zaprawy budowlane, zaprawy klejowe do celów budowlanych, zaprawy murarskie, zaprawy ogniotrwałe, 37 usługi budowlane i remontowe, naprawy budynków, instalacja materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, informacja
o wyżej wymienionych usługach.
(111) 296684
(220) 2015 05 27
(151) 2016 03 07
(441) 2015 09 14
(732) LUBA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) FINGERBAU

Nr 10/2017

(540)

Kolor znaku: granatowy, szary
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 styropian, wyroby ze styropianu do izolacji cieplnej w budownictwie, izolacyjne produkty styropianowe, materiały
izolacyjne, wypełniające, uszczelniające, materiały termoizolacyjne, materiały termoizolacyjne naturalne, materiały termoizolacyjne
syntetyczne, materiały termoizolacyjne półprzetworzone, materiały
do dociepleń, materiały do izolacji wodnych, materiały do izolacji
dźwiękowej, zaprawy izolacyjne, elementy systemów dociepleń takie
jak: tynk izolacyjny, izolacyjne masy uszczelniające, lepkie szczeliwa
i mieszanki uszczelniające, profile uszczelniające niemetalowe, niemetalowe taśmy uszczelniające, zespoły uszczelniające niemetalowe, arkusze izolacyjne, artykuły pikowane watoliną do izolacji, farby
do celów izolacyjnych, filc izolacyjny, folie izolacyjne, izolacje z włókna
szklanego, izolacje piankowe, izolacyjne wykładziny podłogowe, kleje
izolacyjne, lakiery izolacyjne, maty izolacyjne, oleje izolacyjne, papier
izolacyjny, pianka do izolacji cieplnej, płytki izolacyjne, płyty do celów
izolacyjnych, powłoki izolacyjne, siatki z włókna szklanego do celów
izolacyjnych, stropy z włókien mineralnych do izolowania budynków,
taśmy izolacyjne, tkaniny izolacyjne, wata szklana do izolacji, wełna
mineralna do celów izolacyjnych, wełna szklana do użytku jako materiał izolacyjny, włókna do celów izolacyjnych, wypełniacze izolacyjne,
żele izolacyjne, 19 materiały budowlane niemetalowe, papa, zaprawy
budowlane, zaprawy klejowe do celów budowlanych, zaprawy murarskie, zaprawy ogniotrwałe, 37 usługi budowlane i remontowe, naprawy budynków, instalacja materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, informacja o wyżej wymienionych usługach.
(111) 296685
(220) 2015 05 28
(210) 443041
(151) 2017 04 27
(441) 2015 09 14
(732) ELMARK AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) elmatic professional computers
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi serwisowe i usługi montażu komputerów
oraz urządzeń peryferyjnych do komputerów oraz innych urządzeń
do przetwarzania danych, kompletacja komputerów oraz urządzeń
peryferyjnych do komputerów oraz innych urządzeń do przetwarzania danych, uruchamianie urządzeń do przetwarzania danych
z zakresu techniki komputerowej i automatyki przemysłowej wykorzystywanych do procesów przemysłowych, 41 szkolenia zawodowe
w zakresie obsługi i oprogramowania sterowników, paneli operacyjnych, przemysłowych sieci komunikacyjnych oraz oprogramowania
wizualizacyjnego, 42 opracowywanie programów komputerowych
i projektowanie sieci komputerowych.
(111) 296686
(220) 2015 06 10
(151) 2016 11 30
(441) 2015 09 28
(732) FILIPIAK TOMASZ EDWARD, Warszawa, PL.
(540) Italian style in the cooking system
(540)

(210) 442973
(531) 27.05.01

(210) 443470

Nr 10/2017
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(510), (511) 3 kosmetyki, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, olejki eteryczne, środki do mycia i pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, dezodoranty i środki
przeciw poceniu, środki do makijażu i demakijażu, środki do pielęgnacji i malowania ust, środki do pielęgnacji i malowania paznokci,
środki do higieny intymnej, środki do opalania i chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samoopalania, środki
do depilacji, pudry do makijażu, pudry po kąpieli, pudry higieniczne,
artykuły toaletowe, wyroby chemii gospodarczej, preparaty i środki
piorące, substancje stosowane w praniu, proszki do prania, detergenty, płyny do płukania tkanin, środki do czyszczenia, polerowania,
środki do szorowania, środki ścierne, mleczka do czyszczenia i polerowania, antystatyczne preparaty do celów domowych, pasty
do podłogi i mebli, preparaty do czyszczenia, polerowania, renowacji i konserwacji mebli wykonanych z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych, środki do zamaczania bielizny, preparaty do czyszczenia i trawienia, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego dla celów gospodarstw domowych, mydła do prania,
mydła do ożywiania koloru tkanin, środki wybielające stosowane
w pralnictwie, środki do prania skóry, płyny do czyszczenia szkła, wywabiacze plam, 5 produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji i mycia skóry i włosów, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, kąpiele lecznicze, zioła
lecznicze, preparaty do masaży leczniczych i rehabilitacyjnych,
7 elektryczne urządzenia i ich wyposażenie stosowane w gospodarstwie domowym zawarte w tej klasie oraz części do nich, elektryczne
urządzenia kuchenne i ich wyposażenie, maszyny i urządzenia służące do przyrządzania napojów i żywności, maszyny siekające, mieszające i ugniatające, maszyny wytłaczające, sokowniki, sokowirówki,
młynki elektryczne, młynki elektryczne do użytku domowego, krajalnice, krajarki, narzędzia napędzane elektrycznie, elektryczne
otwieracze do puszek, ostrzarki do noży, maszyny do mycia naczyń,
pralki, suszarki wirnikowe, urządzenia do prasowania, odkurzacze
i ich części, węże do odkurzaczy, przewody, rury, filtry do kurzu i worki filtrujące do odkurzaczy, noże elektryczne, elektryczne noże kuchenne, maszyny do zszywania, maszyny do szycia, 8 narzędzia
i przyrządy ręcznie sterowane, wyroby nożownicze, sztućce stołowe,
sztućce platerowane, noże kuchenne, przyrządy do przygotowywania żywności oraz części i akcesoria do nich, żelazka elektryczne, lokówki elektrotermiczne do włosów, 9 urządzenia i przyrządy elektryczne zawarte w tej klasie, wagi kuchenne, wagi osobiste,
10 urządzenia i aparaty do masażu do celów rehabilitacyjnych i leczniczych, łóżka, fotele, krzesła, materace, maty, podkładki, rękawice
do masażu do celów rehabilitacyjnych i leczniczych, 11 urządzenia
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, czajniki elektryczne, patelnie elektryczne,
garnki elektryczne, elektryczne ekspresy do kawy, elektryczne filtry
do kawy, elektryczne formy do wypiekania ciasta, frytkownice elektryczne, gofrownice elektryczne, urządzenia i instalacje elektryczne
do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, urządzenia klimatyzacyjne, kuchenki, kuchenki mikrofalowe,
płyty grzejne, sprzęt kuchenny elektryczny, lampy elektryczne, lodówki elektryczne, suszarki do włosów, 14 kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich stopy, biżuteria i wyroby jubilerskie, przyrządy do mierzenia czasu, ozdoby wykonane z lub pokryte
szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, dzieła sztuki z metali szlachetnych, naczynia i garnki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, monety i żetony, 20 meble i artykuły meblowe
wyposażenia domu, meble, materace i maty masujące, fotele, krzesła, łóżka, materace, pościel, poduszki, lustra, ramki na obrazy i fotografie, plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, pojemniki oraz spinacze i uchwyty do pojemników, niemetalowe,
pojemniki oraz uchwyty i zamknięcia do pojemników, wyroby artystyczne, figurki, statuetki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości słoniowej, fiszbinu,
muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, wosku, gipsu lub
z tworzyw sztucznych zawarte w tej klasie, wyroby stolarskie, wyroby
wikliniarskie, rolety i akcesoria do rolet i zasłon, 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki wykonane nie z metali szlachetnych, naczynia i garnki, naczynia i garnki ze stali szlachetnej, patelnie nieelektryczne, wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne zawarte w tej klasie, zastawy stołowe, serwisy obiadowe, serwisy do kawy i herbaty, 24 tkaniny, tekstylia, materiały i wyroby włókiennicze zawarte w tej klasie, pokrowce i narzuty na meble,
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kapy, koce na łóżka i do użytku na wolnym powietrzu, obrusy, serwety, bielizna pościelowa, pościel, ręczniki tekstylne, pokrowce na poduszki, pledy, bielizna stołowa tekstylna, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz sprzedaży bezpośredniej następujących
towarów: kosmetyki, środki perfumeryjne, perfumy, środki do makijażu i demakijażu, artykuły toaletowe, wyroby chemii gospodarczej,
preparaty i środki piorące, substancje stosowane w praniu, proszki
do prania, detergenty, preparaty do czyszczenia, polerowania, renowacji i konserwacji mebli, produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji i mycia skóry i włosów, zioła lecznicze, preparaty do masaży
leczniczych i rehabilitacyjnych, elektryczne maszyny i urządzenia
do przetwarzania i przygotowywania napojów i żywności stosowane
w gospodarstwie domowym i ich wyposażenie, elektryczne urządzenia zamiatające, czyszczące, piorące i myjące stosowane w gospodarstwie domowym i ich wyposażenie, elektryczne urządzenia kuchenne i ich wyposażenie, maszyny i urządzenia służące
do przyrządzania napojów i żywności, maszyny siekające, mieszające
i ugniatające, maszyny wytłaczające, sokowniki, sokowirówki, młynki
elektryczne, młynki elektryczne do użytku domowego, krajalnice,
krajarki, narzędzia napędzane elektrycznie, elektryczne otwieracze
do puszek, ostrzarki do noży, maszyny do mycia naczyń, pralki, suszarki wirnikowe, urządzenia do prasowania, odkurzacze i ich części,
węże do odkurzaczy, przewody, rury, filtry do kurzu i worki filtrujące
do odkurzaczy, noże elektryczne, elektryczne noże kuchenne, maszyny do zszywania, maszyny do szycia, narzędzia i przyrządy ręcznie sterowane, wyroby nożownicze, sztućce stołowe, sztućce platerowane, noże kuchenne, przyrządy do przygotowywania żywności
oraz części i akcesoria do nich, żelazka elektryczne, lokówki elektrotermiczne do włosów, urządzenia i przyrządy elektryczne, urządzenia ważące, wagi kuchenne, wagi osobiste, wagi mówiące, minutniki
kuchenne, termometry cukiernicze, termometry do mięsa, czasomierze do gotowania jajek, ozonizatory, urządzenia i aparaty do masażu do celów rehabilitacyjnych i leczniczych, łóżka, fotele, krzesła,
materace, maty, podkładki, rękawice do masażu do celów rehabilitacyjnych i leczniczych, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia
do jonizacji powietrza lub wody, filtry powietrza, elektroniczne jonizatory oraz części i akcesoria do nich, czajniki elektryczne, patelnie
elektryczne, garnki elektryczne, elektryczne ekspresy do kawy, elektryczne filtry do kawy, elektryczne formy do wypiekania ciasta, frytkownice elektryczne, gofrownice elektryczne, urządzenia i instalacje
elektryczne do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, urządzenia klimatyzacyjne, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, płyty grzejne, sprzęt kuchenny elektryczny, lampy elektryczne, lodówki elektryczne, suszarki do włosów, kamienie
szlachetne, perły, metale szlachetne i ich stopy, biżuteria i wyroby
jubilerskie, przyrządy do mierzenia czasu, ozdoby wykonane z lub
pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami
i ich imitacjami, dzieła sztuki z metali szlachetnych, monety i żetony,
meble i artykuły meblowe wyposażenia domu, meble, materace
i maty masujące, fotele, krzesła, łóżka, materace, pościel, poduszki,
lustra, ramki na obrazy i fotografie, plansze, stoiska wystawowe
i oznakowanie, niemetalowe, pojemniki oraz spinacze i uchwyty
do pojemników, pojemniki oraz uchwyty i zamknięcia do pojemników, wyroby artystyczne, figurki, statuetki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, wosku,
gipsu lub z tworzyw sztucznych, wyroby stolarskie, wyroby wikliniarskie, rolety i akcesoria do rolet i zasłon, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego, pojemniki wykonane nie z metali szlachetnych,
naczynia i garnki, naczynia i garnki ze stali szlachetnej, patelnie nieelektryczne, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, zastawy stołowe, serwisy obiadowe, serwisy do kawy i herbaty, naczynia i garnki
wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami
lub kamieniami i ich imitacjami, tkaniny, tekstylia, materiały i wyroby
włókiennicze, pokrowce i narzuty na meble, kapy, koce na łóżka
i do użytku na wolnym powietrzu, obrusy, serwety, bielizna pościelowa, ręczniki tekstylne, pokrowce na poduszki, pledy, bielizna stołowa
tekstylna, pokazy towarów, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży na rzecz osób
trzecich, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, kształcenie praktyczne,
usługi w zakresie rozrywki, usługi w zakresie działalności kulturalnej,
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usługi w zakresie organizowania i prowadzenia balów, przyjęć, sympozjów, kongresów, konferencji, zjazdów, pokazów, organizowanie
wystaw z dziedziny kultury.

(111) 296687
(220) 2015 06 17
(151) 2017 04 11
(441) 2015 09 28
(732) Gmina Miasto Bydgoszcz, Bydgoszcz, PL.
(540) RZEKA MUZYKI
(540)

(210) 443718

Kolor znaku: biały, granatowy, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie informacji o działalności gospodarczej, usługi w zakresie informacji handlowej, prowadzenie aukcji
i przetargów publicznych, usługi w zakresie badania rynku, badania
opinii publicznej, badania w dziedzinie gospodarczej, doradztwo
oraz pomoc w zakresie organizowania, prowadzenia i kierowania
działalnością gospodarczą, doradztwo handlowe, edycja tekstów
promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, prowadzenie biur pośrednictwa pracy, usługi w zakresie promocji sprzedaży,
opracowywanie prognoz ekonomicznych i prognoz rozwoju miasta,
organizowanie wystaw w celach handlowych i promujących miasto,
usługi w zakresie administrowania placówkami zdrowotnymi i opiekuńczymi, domami opieki społecznej, szpitalami, organizacja żłobków, przedszkoli i szkół dla dzieci i młodzieży, placówek oświatowych
i muzealnych, organizacja służby zdrowia i domów opieki społecznej, 40 usługi drukarskie, 41 usługi w zakresie informacji o edukacji,
rekreacji oraz imprezach kulturalnych i rozrywkowych, organizacja
i prowadzenie obozów edukacyjnych, wakacyjnych, sportowych,
kongresów, sympozjów, zjazdów, seminariów, edukacyjnych pracowni tematycznych, zawodów sportowych, imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych, wynajmowanie stadionów,
sal sportowych, lodowisk i pływalni oraz udostępnianie sal i terenów
widowiskowych, poradnictwo w zakresie edukacji zawodowej lub
kształcenia, usługi biur redakcyjnych, usługi w zakresie przedszkoli
i szkół dla dzieci i młodzieży, placówek oświatowych i muzealnych,
usługi w zakresie parków kultury i wypoczynku, parków technologicznych.
(111) 296688
(220) 2015 06 26
(210) 444070
(151) 2017 04 12
(441) 2015 10 12
(732) STELLA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) K1
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.01.01, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży, dostarczanie informacji handlowej, prezentacja oferty handlowej w Internecie, wynajmowanie nośników
i przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia
biurowego, usługi w zakresie zarządzania w działalności gospodarczej, administrowania działalności gospodarczej, doradztwa
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
usługi administrowania i zarządzania parkingami, miejscami parkin-
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gowymi, garażami, 39 usługi w zakresie prowadzenia, wynajmowania, dzierżawy parkingów, miejsc parkingowych, garaży.

(111) 296689
(220) 2015 06 26
(210) 444084
(151) 2017 04 14
(441) 2015 10 12
(732) DĄBROWSKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, jasnoniebieski, granatowy, niebieski, zielony
(531) 01.15.15, 26.01.01, 26.01.16, 29.01.14
(510), (511) 37 usługi dotyczące budowy, konserwacji i naprawy
instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, nadzór budowlany,
wynajem sprzętu budowlanego, 39 usługi dotyczące zaopatrzenia
w wodę, dystrybucji wody, transport rurociągami, dystrybucji energii i prądu elektrycznego, 40 usługi dotyczące uzdatniania wody,
oczyszczania ścieków, wytwarzania energii, 42 usługi w zakresie wykonywania analiz i badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych
wody, opracowywanie projektów technicznych w zakresie dostawy
wody, odbioru i oczyszczania ścieków oraz instalacji do ich przesyłu,
doradztwo w zakresie planowania zużycia energii.
(111) 296690
(220) 2015 07 07
(210) 444514
(151) 2016 03 21
(441) 2015 12 21
(732) LUBELSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CYDRU,
Mikołajówka, PL.
(540) LUBELSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CYDRU
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.07.13, 27.05.08
(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, bilbordy, afisze, plakaty, drukowane repertuary i rozkłady godzinowe, druki zawiadomień i zaproszeń, bilety,
bony i kupony, wizytówki, kodowane karty niemagnetyczne, 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
machè, 35 usługi w zakresie promocji polskiego cydru oraz jego po-

Nr 10/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

pularyzacji wśród konsumentów, usługi w zakresie promocji i wspierania działalności polskich producentów jabłek, lokalnego przetwórstwa rolno-spożywczego oraz lokalnych producentów cydrów, usługi
w zakresie wspierania producentów cydrów w wykreowaniu cydru
jako narodowego, polskiego produktu niskoalkoholowego, usługi
w zakresie wspierania producentów cydrów w działaniach zapobiegających deprecjonowaniu jakości polskiego cydru, usługi w zakresie
wspierania producentów cydrów w budowaniu aktywnego, profesjonalnego i opiniotwórczego lobby miłośników cydru, usługi w zakresie
lobbingu handlowego, usługi w zakresie wspierania producentów
cydrów poprzez stworzenie i wykreowanie renomowanej nagrody
za zasługi w ich branży, usługi w zakresie promowania w społeczeństwie zasad odpowiedzialnego spożywania alkoholu oraz zmiany
struktury spożywania alkoholu w kierunku zwiększenia udziału konsumpcji wysokojakościowych i naturalnych napojów niskoalkoholowych, usługi w zakresie promowania w społeczeństwie zasad postępowania pozwalających zapobiegać alkoholizmowi i jego skutkom,
usługi w zakresie promowania w społeczeństwie trzeźwości w miejscu pracy oraz trzeźwości uczestników ruchu drogowego, usługi
w zakresie promowania zdrowego trybu życia, usługi w zakresie organizowania wystaw, targów, loterii, zawodów i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych, usługi public relations, 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 publikacji tekstów reklamowych, usługi w zakresie tworzenia i rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci próbek,
ulotek, katalogów, prospektów i broszur informacyjnych, usługi w zakresie badań rynkowych i badań opinii publicznej, usługi w zakresie
badań statystycznych, usługi w zakresie prac biurowych, usługi informacyjne i doradcze w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej oraz w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą i rolniczą, usługi w zakresie prowadzenia sklepów
zajmujących się sprzedażą cydrów i napojów alkoholowych, usługi
w zakresie prowadzenia sklepów, w tym sklepów internetowych, zajmujących się sprzedażą napojów bezalkoholowych, artykułów żywnościowych, odzieży, artykułów sportowych, artykułów piśmiennych,
artykułów gospodarstwa domowego, książek, czasopism i publikacji
na nośnikach papierowych i elektronicznych, 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 sortowania, systematyzacji i wyszukiwania danych w komputerowych bazach danych, 38 usługi portalu internetowego polegające na zapewnieniu wielu użytkownikom dostępu on-line
do informacji w sieciach komputerowych, elektronicznych baz danych, list i grup dyskusyjnych oraz społecznościowych, interaktywnych programów komputerowych, w tym kalkulatorów internetowych, publikacji i ogłoszeń elektronicznych, a także do innych portali
internetowych, usługi w zakresie komunikacji realizowane za pośrednictwem internetu, sieci telekomunikacyjnych, sieci radiowych oraz
innych sieci umożliwiających komunikację pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, usługi umożliwiające użytkownikowi wysyłanie i/lub odbieranie informacji, danych, dźwięków i obrazów
za pośrednictwem internetu, sieci telekomunikacyjnych, sieci radiowych oraz innych sieci umożliwiających komunikację pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, usługi w zakresie bezprzewodowej transmisji informacji, danych, dźwięków i obrazów, usługi
w zakresie emisji telewizyjnej i radiowej, usługi w zakresie transmisji
programów telewizyjnych i radiowych, usługi agencji informacyjnych
i prasowych, 41 usługi w zakresie edukacji i rozrywki, usługi związane
z organizacją i prowadzeniem imprez o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i edukacyjnym, usługi w zakresie organizacji wystaw i festynów w celach rozrywkowych i edukacyjnych, usługi związane z organizacją czasu wolnego i wypoczynku osób dorosłych i dzieci, usługi
w zakresie organizacji i prowadzenia pokazów, loterii i konkursów
charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rozrywkowym, 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 edukacyjnym, rozrywkowym i kulturalnym, usługi animatorów kultury, usługi w zakresie udo-
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stępniania pomieszczeń i przestrzeni dla potrzeb organizacji zajęć
i imprez o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rozrywkowym,
usługi informacyjne dotyczące rekreacji i wypoczynku, usługi informacyjne dotyczące imprez o charakterze edukacyjnym, rozrywkowym
i kulturalnym, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia centrum
wiedzy i informacji o cydrze, usługi edukacyjne świadczone przez centrum wiedzy i informacji o cydrze, usługi w zakresie edukacji świadczone wobec mediów i konsumentów w wypadku deprecjonowania
przez nich jakości polskiego cydru, usługi w zakresie organizowania
i prowadzenia ceremonii przyznania producentom cydrów nagrody
za zasługi w ich branży, usługi punktów degustacji cydrów i napojów
bezalkoholowych, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia pracowni specjalistycznych, usługi klubów zdrowia, usługi polegające
na publikowaniu tekstów innych, niż teksty reklamowe, na nośnikach
papierowych i elektronicznych oraz w Internecie, usługi w zakresie
organizacji i prowadzenia konferencji, kongresów, sympozjów, seminariów i zjazdów, usługi w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów,
usługi w zakresie prowadzenia kursów, w tym kursów korespondencyjnych, usługi w zakresie wypożyczania nośników z filmami i nagraniami dźwiękowymi, usługi w zakresie wypożyczania książek, czasopism i publikacji na nośnikach papierowych i elektronicznych, usługi
polegające na odtwarzaniu filmów i nagrań dźwiękowych, usługi fotograficzne w zakresie wykonywania zdjęć oraz usługi w zakresie rejestrowania dźwięku i obrazu na taśmie filmowej, taśmie wideo oraz
na nośnikach elektronicznych, 45 usługi lobbingu politycznego
umożliwiające miłośnikom cydru udział w tworzeniu i opiniowaniu
projektów aktów prawnych i innych uregulowań dotyczących produkcji, handlu i konsumpcji cydru, przygotowywanych przez instytucje i organizacje rządowe, samorządowe i pozarządowe, usługi informacyjne i doradcze w zakresie tworzenia standardów produkcyjnych,
transportowych i handlowych odnoszących się do cydru, usługi
w zakresie wspierania producentów cydrów w opracowaniu modelowych i rekomendowanych standardów produkcji cydrów począwszy
od doboru odmian jabłek, poprzez proces pozyskiwania soku, jego
fermentacji, aż do pakowania cydrów w opakowania jednostkowe, usługi informacyjne i doradcze w zakresie tworzenia standardów zapobiegających obniżaniu jakości cydru.

(111) 296691
(220) 2015 07 08
(210) 444559
(151) 2017 03 29
(441) 2015 10 26
(732) T.H.E. One Nevis, LLC., Charlestown, KN.
(540) UMYSŁ MILIONERA
(510), (511) 9 taśmy z zarejestrowanym dźwiękiem, taśmy wideo
oraz płyty kompaktowe dotyczące samodoskonalenia się i gromadzenia majątku, 16 książki i podręczniki dotyczące samodoskonalenia się i gromadzenia majątku, materiały drukowane dotyczące
samodoskonalenia się i gromadzenia majątku, mianowicie, biuletyny oraz notatniki o tematyce samodoskonalenia się i gromadzenia
majątku, 41 usługi edukacyjne, mianowicie, prowadzenie warsztatów i seminariów bezpośrednio oraz za pośrednictwem transmisji
strumieniowej audio i wideo przez Internet z dziedziny samodoskonalenia się i gromadzenia majątku, usługi dostarczania pocztą
elektroniczną biuletynów w dziedzinie samodoskonalenia się i gromadzenia majątku.
(111) 296692
(220) 2015 07 16
(210) 444857
(151) 2017 04 28
(441) 2015 10 26
(732) ZWIĄZEK PRODUCENTÓW OKUĆ BUDOWLANYCH,
Poznań, PL.
(540) Razem bezpieczni
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, pomarańczowy, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.17.11, 26.02.01, 02.07.99
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(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, upowszechnianie wiedzy
z dziedziny okuć budowlanych i zabezpieczeń, organizowanie i prowadzenie konferencji, wydawanie biuletynów i materiałów branżowych, 42 opiniowanie techniczne rozwiązań z dziedziny okuć
budowlanych i zabezpieczeń, udzielanie pomocy technicznej w zakresie procedur związanych z badaniami okuć budowlanych i zabezpieczeń, udzielanie pomocy technicznej w zakresie uzyskiwania certyfikatów, atestów i aprobat technicznych, udzielanie certyfikatów
„Razem bezpieczni”.

(111) 296693
(220) 2015 07 20
(151) 2016 05 16
(441) 2015 10 26
(732) NUFARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GRIZZLY
(540)

(210) 444932

Kolor znaku: brązowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.06.03
(510), (511) 5 pestycydy, herbicydy.
(111) 296694
(220) 2015 07 27
(210) 445224
(151) 2017 03 09
(441) 2015 10 26
(732) BIELAKOW OLEG AG TRADING, Bielsko -Biała, PL.
(540) ALTEX
(510), (511) 19 materiały, elementy budowlane i konstrukcyjne
z tworzyw sztucznych, w tym folie z tworzyw sztucznych do użytku
w budownictwie, folie kubełkowe, geotekstylia, geowłókniny, geotekstylne materiały stabilizujące i ochronne do użytku w budownictwie, w tym do stabilizacji i ochrony zboczy oraz brzegów rzek
i zbiorników wodnych, krawędzie trawników oraz ścieżek, nietkane
materiały do ochrony i stabilizacji terenu.
(111) 296695
(220) 2015 07 21
(210) 445080
(151) 2017 04 10
(441) 2015 10 26
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary, PL.
(540) madonis
(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,
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, 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe,
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej
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taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, MP4, 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, 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, 16 papier, karton
i wyroby kartonowe w celach opakowaniowych, druki akcydensowe,
kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki, broszury, materiały piśmienne, papeterie, torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów),
17 folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, materiały
z gumy lub tworzyw sztucznych, węże do podlewania, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, 25 odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry, zabawki i sprzęt sportowy ujęte w tej
klasie, karty do gry, 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, filmu,
Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów
i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw w celach handlowych i/lub 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, usługi sprzedaży odzieży,
obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego,
mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni
wielobranżowej, usługi sprzedaży odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz
za pośrednictwem Internetu (sklep internetowy), 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, elektroniczne urządzenia do tłumaczeń językowych, elektroniczne urządzenia ze słownikiem, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, 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 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
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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 z pośród 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 stron MP3
i MP4 w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych,
filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, 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 serwerów 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, dostęp do tych 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, 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 rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4
ze stron www poprzez 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, 44 usługi w zakresie dbania o zdrowie, higienę i urodę istot ludzkich i zwierząt, udzielanie informacji
i porad w tym zakresie.

(111) 296696
(220) 2015 08 10
(210) 445751
(151) 2016 05 05
(441) 2015 11 09
(732) HENNIGER INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) HI HENNIGER INVESTMENT
(540)

Kolor znaku: ciemnozłoty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania, 36 kupno nieruchomości na własny rachunek, sprzedaż nieruchomości na własny
rachunek, wynajem nieruchomości własnych, zarządzanie nieruchomościami własnymi, wynajem nieruchomości dzierżawionych, zarządzanie nieruchomościami dzierżawionymi, pośrednictwo w obrocie
nieruchomości, 37 realizacja projektów budowlanych, wznoszenie
budynków.
(111) 296697
(220) 2015 08 10
(210) 445757
(151) 2016 05 05
(441) 2015 11 09
(732) HENNIGER INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
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(540) HI
(540)

Kolor znaku: ciemnozłoty
(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania, 36 kupno nieruchomości na własny rachunek, sprzedaż nieruchomości na własny
rachunek, wynajem nieruchomości własnych, zarządzanie nieruchomościami własnymi, wynajem nieruchomości dzierżawionych, zarządzanie nieruchomościami dzierżawionymi, pośrednictwo w obrocie
nieruchomości, 37 realizacja projektów budowlanych, wznoszenie
budynków.
(111) 296698
(220) 2015 08 14
(210) 445921
(151) 2017 04 26
(441) 2015 11 23
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) eden flamenco español
(510), (511) 3 płyny i proszki do prania, wybielacze, płyny do płukania, środki do czyszczenia.
(111) 296699
(220) 2015 08 14
(210) 445923
(151) 2017 04 27
(441) 2015 11 23
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) eden portos de Portugal
(510), (511) 3 płyny i proszki do prania, wybielacze, płyny do płukania, środki do czyszczenia.
(111) 296700
(220) 2015 08 14
(210) 445924
(151) 2017 04 27
(441) 2015 11 23
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) eden sole della Toscana
(510), (511) 3 płyny i proszki do prania, wybielacze, płyny do płukania, środki do czyszczenia.
(111) 296701
(220) 2016 02 29
(151) 2017 05 16
(441) 2016 06 06
(732) ELDORADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ELDORADO
(540)

(210) 452975

Kolor znaku: złoty, żółty, czarny, czerwony, zielony, biały,
niebieski, pomarańczowy
(531) 14.01.02, 21.03.01, 02.05.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi w zakresie prowadzenia sal zabaw dla dzieci,
organizowanie przyjęć dla dzieci, organizowanie zajęć rekreacyjno-okolicznościowych dla dzieci.
(111) 296702
(151) 2017 03 21

(220) 2016 08 23
(441) 2016 12 05

(210) 460603
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(732) EUROKIDS TRADING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) SwimBee
(510), (511) 28 gry i zabawki, ozdoby choinkowe, akcesoria dla lalek,
akcesoria do pływania, akcesoria do ubranek dla lalek, akcesoria unoszące się na wodzie do celów rekreacyjnych, alarmy antywłamaniowe
do zabawy, alarmy powiadamiające o złapaniu na przynętę do użytku
w wędkarstwie, ambony myśliwskie (artykuły sportowe), amunicja
do broni paintballowej (artykuły sportowe), antenki do siatek do gry
w siatkówkę, amunicja do pistoletów do paintballa, aparatura do gier
dostosowana do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, aparatura
do łucznictwa, aparatura do zabawy w pomieszczeniu dla dzieci, artykuły do robienia dowcipów, artykuły gimnastyczne, artykuły gimnastyczne i sportowe, artykuły do zabawy dla dzieci, artykuły i sprzęt
sportowy, artykuły myśliwskie i wędkarskie, artykuły papierowe jako
podarki dla gości na przyjęciach, artykuły sportowe nie ujęte w innych klasach, automaty do gier, automaty do gier hazardowych, automaty do gier na monety, automaty do gier wideo, automaty do gier
wideo uruchamiane żetonem, automaty do gier wideo uruchamiane
przez wrzucenie monety, automaty do gry, automaty do gry paintball
(na monety lub nie), automaty (maszyny rozrywkowe uruchamiane
żetonem), automaty rozrywkowe na monety, automaty wrzutowe
(urządzenia do hazardu), balony, bąki (zabawki), balony do gry, bandy
do stołów bilardowych (sprzęt do gry), bandy do stołów bilardowych,
bandy na stoły będące częściami stołów do snookera, bandy na stoły
będące częściami stołów bilardowych, bandy na stoły bilardowe, bandy stołów bilardowych, bańki mydlane (zabawki), baseny do zabawy,
baseny kąpielowe (zabawki), bazy baseballowe, bazy do softballu,
bazy domowe do gry w softball, bazy miotaczy (baseball), beczki
do rzutek, bieżnie stacjonarne do użytku w ćwiczeniach fizycznych,
broń zabawkowa, broń strzelecka zabawkowa, broń paintballowa (artykuły sportowe), broń ninja do zabawy, broń harpunowa (artykuły
sportowe), broń do szermierki, brodziki (płytkie baseny), bokserskie
worki treningowe, bramki hokejowe, bramki do piłki nożnej, bodyboard, bobsleje, błystki obrotowe (przynęty wędkarskie), błoto do wcierania w piłki do gry w baseball i softball, bloki startowe (sprzęt pływacki), bloki startowe na zawody sportowe, bloki startowe
(do sportów na bieżni), bloki startowe (artykuły sportowe), bloczki
do jogi, blanki do wędek, biżuteria zabawkowa, biżuteria dla lalek, bile
ponumerowane do gry w bilard, końcówki do kijów bilardowych, kije
bilardowe, broszki do zabawy, bumerangi, butelki do karmienia lalek,
buty dla lalek, buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, celowniki do łuku, inne niż teleskopowe, choinki (sztuczne), choinki z materiałów syntetycznych, choinkowe spódnice (materiały w kształcie koła
zakrywające stojak), cięciwy do łuków, cięciwy łuków, ciężarki do wędek, ciężarki na nadgarstki i kostki do ćwiczeń, ciężarówki do zabawy,
cukierki-petardy, cymbałki będące zabawkami muzycznymi, cymbałki do zabawy, czapeczki na imprezę jako podarki dla gości, czapeczki
papierowe (akcesoria na przyjęcia), czapki karnawałowe, części latawców, czterokołowe pojazdy dla dzieci (zabawki), czujniki brania, czujniki brania (sprzęt wędkarski), dart, dekoracje do zabawy do użytku
z figurkami akcji, dekoracje i ozdoby choinkowe, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, deseczka z otworami do gry w cribbage, deski
do bodysurfingu, deski do paddleboardingu, deski do paddleboardingu (wiosłowania na stojąco), deski do pływania, deski do pływania
do celów rekreacyjnych, deski do pływania z latawcem (kiteboard),
deski do sportu wodnego skimboard, deski do uprawiania sportów
wodnych, deski do wakeboardingu, deski surfingowe, deski surfingowe z żaglem, deski typu bodyboard, deski windsurfingowe, deski
z kołami z oponami do mountainboardingu, deskorolki, deskorolki
(sprzęt rekreacyjny), dętki do piłek do gry, dmuchane baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych (zabawki), dmuchane baseny kąpielowe
do celów rekreacyjnych, dmuchane zabawki do jeżdżenia, dołki
do puttowania (golf), drewniane klocki do budowania (zabawki), drejdle, drążki pogo, drążki do hantli do podnoszenia ciężarów, drewniane figury do gry shogi (koma), drążki do ćwiczeń, drabinki jako przedmioty do zabaw, dozowniki gum do żucia do zabawy, dopasowane
pokrowce na torby do golfa, dopasowane pokrowce na sprzęt sportowy, dopasowane pokrowce na rakiety tenisowe, dopasowane pokrowce na rakiety do badmintona, dopasowane pokrowce na rakiety
do squasha, dopasowane pokrowce na narty, dopasowane pokrowce
na kije golfowe typu putter, dopasowane pokrowce na kije narciarskie, dopasowane pokrowce na kije golfowe, dopasowane pokrowce
na główki kijów golfowych, dopasowane pokrowce na deski typu bodyboard, dopasowane pokrowce do rakiet do gry w racquetball,
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domki zabawkowe dla dzieci, domki do zabawy, domki dla lalek, domino koreańskie (glopae), domino, drewniane miecze do kendo,
drobne upominki rozdawane podczas przyjęcia, drony (zabawki),
drukowane losy loteryjne, dyski do rzucania, dyski latające, dyski
sportowe, dyski sportowe (dla sportów odbywających się na wolnym
powietrzu), dżojstiki do gier wideo, dzwonki na choinkę, edukacyjne
gry elektroniczne, ekrany maskujące (artykuły sportowe), ekspandery
(ćwiczenia), ekspandery do klatki piersiowej, elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, elektroniczne gry planszowe, elektroniczne gry
salonowe (urządzenia na monety lub żetony), elektroniczne gry
w rzutki, elektroniczne przenośne (podręczne) aparaty do gier, elektroniczne urządzenia rozrywkowe uruchamiane poprzez wrzucenie
monety, elektroniczne urządzenia rozrywkowe zawierające wyświetlacze ciekłokrystaliczne, elektroniczne wskaźniki brania do użytku
w wędkarstwie, elektroniczne zabawki do nauki, elektryczne figurki
do zabawy wydające sygnały świetlne i dźwiękowe, elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, futerały na figurki akcji, futerały na akcesoria
do gier, folie ochronne przystosowane do ekranów gier przenośnych,
florety (szermiercze florety), florety do szermierki, flippery (zabawki),
flippery uruchamiane poprzez wrzucenie monety, flippery (automaty
do gry) na monety lub żetony, flagi golfowe (artykuły sportowe), figury szachowe, figurki zabawkowe z ruchomymi elementami, figurki
zabawkowe z możliwością przekształcania w różne kształty, figurki
zabawkowe do kolekcjonowania, figurki (modele w zmniejszonej skali), figurki do zabawy wykonane z tworzyw sztucznych, figurki do zabawy, figurki akcji (zabawki lub artykuły zabawkowe), figurki akcji
do zabawy, etui na rzutki do gry w darta, etui na kije baseballowe, ergometry wioślarskie, elementy zabawek składanych do budowy, elementy wyposażenia domków dla lalek, elektryczne zabawki (figurki)
akcji, elektryczne urządzenia rozrywkowe uruchamiane przez wrzucenie monety, futerały na kije bilardowe, futerały na narty, futerały
na pojazdy zabawkowe, futerały na wędki, futerały ochronne specjalnie przystosowane do ręcznych gier wideo, futerały przystosowane
do noszenia artykułów sportowych, futerały w postaci kołczanów
na przyrządy sportowe, garaże zabawki, gimnastyczne drążki poziome, gitary do zabawy, gliniane dyski wystrzeliwane jako cel dla strzelców, główki kijów golfowych, kije golfowe, gotowy wosk do nart, gra
w domino, gra w kulki, grające ozdoby choinkowe, gramofony zabawkowe, groty do strzał łuczniczych, groty do strzał myśliwskich, gruszki
bokserskie dla dzieci, gruszki bokserskie na sprężynie, gry, gry akcji
zręcznościowe, gry automatyczne, gry w hokeja, gry uruchamiane
monetą, gry typu pinball, gry towarzyskie na przyjęcia, gry towarzyskie, gry sportowe, gry quizowe, gry przystosowane do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry polegające na rzucaniu pierścieni na słupek, gry
polegające na rzucaniu obręczy (pierścieni), gry polegające na budowaniu, gry planszowe, gry muzyczne, gry mechaniczne, gry madżong,
gry-łamigłówki, karty do gry, gry karciane, gry go, gry fabularne, gry
elektroniczne inne niż te przystosowane do użytku jedynie z odbiornikami telewizyjnymi, gry elektroniczne, balony do gry, gry automatyczne na monety, gry w kości, gry w kule (boule), gry wojenne z użyciem figurek żołnierzy, gry z obręczami, gry z piłeczką i paletką
(paddleball), gry z samochodami wyścigowymi, gry z tarczami strzelniczymi, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, gry, zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, żetony do gry, gry związane
z postaciami fikcyjnymi, gryfy do hantli (do podnoszenia ciężarów),
grzechotki, grzechotki dla dzieci z gryzakiem w formie pierścienia,
gumki naramienników do użytku sportowego, gumowe piłki do baseballu, gwizdki do zabawy, gwizdki (wabiki) myśliwskie, haczyki wędkarskie, hantle, hantle do podnoszenia ciężarów, harmonijki do zabawy, harpuny do broni harpunowej (artykuły sportowe), harpuny
do użytku w rybołówstwie, hulajnogi (zabawki), kapiszony do pistoletów zabawkowych, kapiszony do pistoletów (zabawki), kapelusze
do zabawy, kamyki do gry go, kamizelki ochronne do sztuk walki, kamienie curlingowe, kalejdoskopy, kalafonia używana przez sportowców, kabury na pistolety do zabawy, japońskie poziome automaty
do gry w pinball (automaty do gry w smartball), japońskie pionowe
automaty do gry w pinball (automaty pachinko), japońskie karty
go gry (Utagaruta), japońskie karty go gry, japońskie karty do gry (hanafuda), japońskie gry w kości (sugoroku), instrumenty muzyczne zabawkowe, imitacje preparatów toaletowych będące zabawkami, imitacje preparatów kosmetycznych będące zabawkami, imitacje
artykułów toaletowych będące zabawkami, huśtawki (zabawki), huśtawki poziome w postaci podpartej deski (wyposażenie placów zabaw), huśtawki dla niemowląt, huśtawki dla dzieci, huśtawki, hurley
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(kij do hurlingu), kapiszony wybuchowe (zabawki), kapoki do pływania, karty do bingo, karty do gry, karty do gry i gry w karty, karty
do gry karuta (japońska gra karciana), karty do gry w keno, karty
do tarota (karty do gry), karty kendo, karty na wymianę (gry karciane),
karuzele będące przedmiotami do zabawy, karuzele do parków tematycznych, karuzele do wesołych miasteczek, karuzele i kolejki w wesołych miasteczkach, kij do camogie, kije (artykuły sportowe), kije baseballowe, kije bilardowe, kije bilardowe (do gry w pool), końcówki
do kijów bilardowych, kije do gier, kije do gier z piłką, kije do gry
w polo (mallety), kije do hokeja na lodzie, kije do hokeja na trawie, kołczany łucznicze, koła sportowe, koła ratunkowe do użytku rekreacyjnego, koła losujące, koła do ruletki, koła do pojazdów zabawkowych,
koła do pływania, klocki do zabawy, które można wzajemnie łączyć,
klocki do zabawy (konstrukcyjne), klocki do zabawy, klocki do łączenia (zabawki), klocki do budowy (zabawki), klatki do mieszanych sztuk
walki, klaksony (trąbki) do zabawy, kijki narciarskie, kije z diodami led
(zabawki), kije narciarskie, kije hokejowe, kije golfowe typu putter, kije
golfowe (putter), kije golfowe, kije do softballu, kije do snookera, kije
do lacrosse, kije do krykieta, kołeczki do stawiania piłek golfowych,
kolejki do zabawy, kolejki zabawki, kółka do deskorolek, kołowrotki
wędkarskie, kompletne łyżwy, komputery do zabawy (niedziałające),
końcówki do kijów bilardowych (pool), końcówki do kijów bilardowych, końcówki do pompowania piłek, końcówki do rzutek, konfetti,
konie gimnastyczne, konie gimnastyczne z łękami, konie na biegunach na metalowych ramach, konie na biegunach (zabawki), konsole
do gier, konstrukcje do wspinania ze zjeżdżalnią jako urządzenia
do zabawy dla dzieci, konstrukcje do zabawy dla dzieci, konstrukcje
(drabinki) do zabawy, konstrukcje wspinaczkowe (wyposażenie placów zabaw), konstrukcje z drabinkami dla dzieci (sprzęt do zabawy),
kontrolery do konsoli gier, koreańskie figury szachowe (figury Jang-gi), koreańskie karty do gry (Hwatoo), kule do gry w bocce, kule
do gry, kule bilardowe, kukiełki, kubki na kości do gry, krętliki wędkarskie, kręgle, kreda do kijów do gry w pool bilard, kreda do kijów bilardowych, krążki hokejowe, krążki do hokeja, krążki do gry w hokeja,
krążki do ćwiczenia puttowania (wbijania piłki do dołka) wewnątrz,
krawędzie nart, koszyki wędkarskie (pułapki), kosze do zbierania piłek
tenisowych, kosze do łapania piłek, kosze do koszykówki, kosze
do gry w koszykówkę, kostiumy dla lalek, kostiumy będące przedmiotami do zabawy dla dzieci, kosmetyki zabawkowe (nie do stosowania), kosmetyki dla dzieci do zabawy, kości do gry, koreańskie szachownice (Jang-gi pan), kule do gry w kręgle, kule do pchnięcia kulą,
kule do petanki, kule (gry), kulki do rozgrywania gier, kule żelazne
do użytku w pchnięciu kulą, kulki wypełnione farbą do gry w paintball, kulki wypełnione farbą do gry w paintball (pociski), kulki z farbami do użytku jako pociski paintballowe w grach wojennych, kusze
do łowienia podwodnego (sprzęt nurkowy), kusze do nurkowania
z mechanizmem sprężynowym (sprzęt nurkowy), kusze (sprzęt sportowy), kwiaty do zabawy, lalki, lalki Bodhidharma bez narysowanych
źrenic (menashi-daruma), lalki dla brzuchomówców, lalki do zabawy,
lalki kokeshi, lalki papierowe, lalki pluszowe, pokoiki dla lalek, lalki
porcelanowe, lalki Sakura, lalki szmaciane, lalki szmaciane wypełnione grochem, lotki do gry rakietkami hagoita, losy loteryjne, lornetki
do zabawy, łopatki pływackie, łódki do zabawy, liofilizowana przynęta wędkarska, liny torowe (sprzęt pływacki), linki holownicze do jazdy
na nartach wodnych, linki do latawców, linki do kijów do lacrosse, linki
do jazdy na nartach wodnych, leżaczki bujane (zabawki), ławki
do użytku sportowego, ławki do użytku gimnastycznego, ławki
do podnoszenia ciężarów, ławki do ćwiczeń, latawce, latające dyski,
łańcuchy do dekoracji choinek, łamigłówki, lalki z głową na sprężynie,
lalki w tradycyjnych strojach, lalki w stylu europejskim, lalki w pozycji
siedzącej (lalki osuwari), lalki ubrane w tradycyjne stroje z westernów,
maski do baseballa, maski dla łapaczy, markery do gry w paintball,
markery do bingo, marionetki, manekiny blokujące (akcesoria treningowe do futbolu amerykańskiego), małe petardy eksplodujące kolorowymi wstążeczkami papieru, Mah-jongs (chińska gra planszowa),
małe piłki do gry w piłkę nożną, Madżong, łyżwy do gry w hokeja
na lodzie, łyżwy, łyżworolki, łuki używane w trakcie polowań, łuki
strzelnicze, łuki sportowe (łucznictwo), łuki i strzały zabawkowe, łuki
do strzelania, łuki do łucznictwa, łuki do japońskiego łucznictwa
(yumi), ludziki do zabawy, łóżka dla lalek, łóżeczka dla lalek, lotnie, lotki (gry), materace nadmuchiwane do użytku rekreacyjnego, maszyny
rozrywkowe uruchamiane przez wrzucenie monety, maszyny i urządzenia do kręgli, maszyny do wyrzucania piłek tenisowych, maszyny
do rzucania piłek, maszyny do gry w pinball, maszyny do gry w kręgle,
maszyny do gier zręcznościowych lub losowych, maszyny do gier
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z monitorami LCD, maszyny do gier, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, maszynki tasujące karty, maszyny do ćwiczeń fizycznych
wyposażone w ciężarki, maszty do desek windsurfingowych, maskotki, maski zabawkowe, maski teatralne, maski szermiercze, maski papierowe, maski osłaniające twarz, do użytku sportowego, maski
na twarz będące zabawkami, maski na halloween, maski kostiumowe,
maski karnawałowe, maski do kendo, misie pluszowe, miseczki na kamienie do gry go (miseczki goke), miniaturowe repliki zestawów piłkarskich, miniaturowe odlewane pojazdy, miniaturowe modele samochodów (zabawki lub przedmioty do zabawy), miniaturki
wykorzystywane w grach wojennych, miniaturki do gry, mikrofony
zabawkowe, miecze zabawkowe, mechanizmy do zarzucania żyłki
do wędkarstwa muchowego, miecze bambusowe do kendo, metalowe kije golfowe, mechaniczne zabawki akcji, meble zabawkowe, meble do domków dla lalek, maty golfowe, maty do zabawy zawierające
zabawki dla niemowląt, maty do zabawy z zabawkami dla niemowląt,
maty do zabawy z pojazdami zabawkowymi, maty do zabawy
do użytku z pojazdami zabawkowymi, maty do strzałek, maty do ćwiczenia puttowania (wbijania piłki do dołka) wewnątrz, maty do ćwiczenia puttowania (wbijania piłki do dołka), sprzęt golfowy, matrioszki (rosyjskie drewniane lalki umieszczone jedna w drugiej), materiały
strunowe do rakiet sportowych, modele (zabawki), modele z tworzyw
sztucznych będące zabawkami, modele teatrów do zabawy w postaci
zestawów teatralnych dla dzieci, modele samolotów w zmniejszonej
skali, modele samolotów (pomniejszone w skali), modele samochodów (zabawki lub przedmioty do zabawy), modele samochodów
w zmniejszonej skali (przedmioty do zabawy), modele samochodów
do zabawy, modele samochodów w zmniejszonej skali (zabawki), modele samochodów, modele roślin w zmniejszonej skali, modele rakiet
do zabawy, modele pojazdów w zmniejszonej skali, modele pojazdów w zmniejszonej skali (zabawki), modele pojazdów sterowane radiowo, modele pojazdów do zabawy, modele lokomotyw parowych
(zabawki), modele konstrukcji w zmniejszonej skali (zabawki), modele
kolejki, modele kolei, modele do użytku w grach wojennych, modele
do użytku w grach fabularnych, modele budynków w zmniejszonej
skali (zabawki), modele będące zabawkami, misie wypchane, nadmuchiwane zabawki z cienkiej gumy, nadmuchiwane zabawki w postaci
łódek, nadmuchiwane zabawki przypominające pojazdy powietrzne,
nadmuchiwane zabawki do kąpieli, nadmuchiwane zabawki do basenu, nadmuchiwane worki bokserskie, nadmuchiwane worki do bicia,
nadmuchiwane pływadełka dla wędkarzy, nadmuchiwane dętki
do użytku w rekreacji wodnej, nadmuchiwane baseny kąpielowe (artykuły do zabawy), nadmuchiwane akcesoria unoszące się na wodzie,
naciągi rakiet do badmintona, naciągi naturalne do rakiet do squasha
wykonane z jelita, naciągi naturalne do rakiet tenisowych wykonane
z jelita, naciągi do rakiet wykonane z jelita, naciągi do rakiet (tenisowych lub badmintonowych), naciągi do rakiet tenisowych, naciągi
do rakiet squash, naciągi do rakiet do gry w racquetball, naciągi do rakiet, naboje do procy, myślistwo (gwizdki-wabiki), mówiące lalki,
mostki bilardowe (sprzęt do gier), modelowane figurki zabawkowe
z tworzyw sztucznych, narty skiboardowe, narty do monoskiingu,
narty, nartorolki, naramienniki do użytku sportowego, naramienniki
do gry w futbol amerykański, napinacze łuków, naparstniki łucznicze,
namioty zabawkowe, namioty do zabawy w pomieszczeniach, namioty do zabawy, nałokietniki do gry w krykieta, nałokietniki do gry
w futbol amerykański, nakrycia na końcówki kijów golfowych, nakrycia głowy dla lalek, nakolanniki do użytku w grze w piłkę nożną, nakolanniki do użytku sportowego, nakręcane chodzące zabawki, nakolanniki do gry w futbol amerykański, nakolanniki (artykuły sportowe),
nakładki z tarczą do gry w rzutki, nagolenniki piłkarskie, nagolenniki
lekkoatletyczne, nagolenniki do użytku sportowego, nagolenniki (artykuły sportowe), ochraniacze na klatkę piersiową przystosowane
do uprawiania Taekwondo, ochraniacze na goleń do użytku sportowego, ochraniacze na gardło do użytku sportowego, ochraniacze
na brzuch do Taekwondo, ochraniacze klatki piersiowej do gry w futbol amerykański, ochraniacze do użytku w sporcie, ochraniacze
do uprawiania sportu, ochraniacze do Taekwondo, ochraniacze dłoni
do użytku sportowego, ochraniacze dla bramkarza do gry w hokeja
na trawie, ochraniacze dla bramkarzy do hokeja na lodzie, ochraniacze (części strojów sportowych), ochraniacze ciała do użytku sportowego, ochraniacze ciała do gry w futbol amerykański, ochraniacze
amortyzujące przeciwko urazom (artykuły sportowe), obręcze wykorzystywane w gimnastyce rytmicznej, obręcze sportowe, obręcze
gimnastyczne, obręcze do koszykówki, obciążniki nóg do użytku
sportowego, obciążniki na nogi (artykuły sportowe), obciążniki
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na nadgarstki, do ćwiczeń, numerowane bile do gier bilardowych,
niejadalne ozdoby choinkowe, narzędzia ręczne do zabawy, ochraniacze na klatkę piersiową (do hokeja), ochraniacze na klatkę piersiową
do użytku sportowego, ochraniacze na klatkę piersiową (do użytku
w grze w baseball), ochraniacze na kolana do użycia podczas jazdy
na deskorolce (artykuły sportowe), ochraniacze na łokcie (artykuły
sportowe), ochraniacze na łokcie do użytku w jeździe na deskorolce,
ochraniacze na łokcie używane podczas jazdy na deskorolce (artykuły
sportowe), ochraniacze na łokcie używane podczas jazdy na rowerze
(artykuły sportowe), ochraniacze na nadgarstki do użytku sportowego, ochraniacze na nogi (ochraniacze do gry w krykieta), ochraniacze
na nogi przystosowane do uprawiania sportu, ochraniacze na nogi
do gry w futbol amerykański, ochraniacze na pięści (artykuły sportowe), ochraniacze na ramiona (artykuły sportowe), ochraniacze na ramiona i łokcie (artykuły sportowe), ochraniacze na ręce przystosowane do użytku sportowego, ochraniacze na ręce przystosowane
do użytku podczas zajęć sportowych, ochraniacze nóg do użytku
sportowego, ochraniacze ramion dla łuczników, ochrona na pięści (artykuły sportowe), ochronne maski na twarz do użytku w szermierce,
ochronne pokrowce na rakiety, odbijacze bramkarskie do trenowania
hokeja, odbijające się zabawki, odskocznie do gimnastyki, pałeczki
mażoretkowe, pałeczki do sztafety, pacynki, Pachinko (japońska gra
automatowa), oznaczniki (pionki) do gier, ozdoby choinkowe (inne niż
jadalne lub służące do oświetlenia), ozdoby choinkowe, oszczepy
(do sportów terenowych), ozdoby choinkowe (z wyjątkiem artykułów
oświetleniowych i słodyczy), oszczepy (artykuły sportowe), osłony
na wiązania do nart, ostrza łyżew, osłony na golenie do karate, osłony
na cel do karate, osłony kamuflujące do polowań, osłony dla nart, osęki wędkarskie, ornamenty choinkowe, opaski na uchwyt rakietek
do tenisa stołowego, opaski na uchwyt rakiet do squasha, opaski
na uchwyt do rakiet do badmintona, okulary zabawkowe, opaski
do uchwytów rakiet tenisowych, okrycia na stojaki choinkowe, ogony
do latawców, piłki antystresowe do ćwiczeń, piłeczki do żonglowania,
stoły do piłkarzyków, piłeczki do tenisa stołowego, piłeczki do ściskania antystresowe, piłeczki do gier z piłeczką i paletką (paddleball), piłeczki antystresowe do ściskania w dłoniach, pierścienie do rzucania
(gry), pieniądze do zabawy, piaskownice (wyposażenie placów zabaw), piaskownice (artykuły sportowe), piaskownice (artykuły do zabawy), petardy w kształcie cukierków, pchełki, pasy używane przy
podnoszeniu ciężarów, pasy lędźwiowe dla zawodników podnoszących ciężary, pasy do podnoszenia ciężarów (artykuły sportowe), pasy
do pływania, paski mocujące do desek typu bodyboard, paski do jogi,
paralotnie, papierowe czapeczki na przyjęcia, pancerze do kendo,
pałki gimnastyczne, paletki do gier z piłeczką i paletką (paddleball),
piłki do softballu, piłki do soft tenisa, piłki do siatkówki, piłki do ściskania w postaci piłek gumowych do ćwiczenia rąk, piłki do rugby, piłki
do placów zabaw, piłki do piłki nożnej, piłki do lacrosse, piłki do krykieta, piłki do koszykówki, piłki do gry w rugby, piłki do gry w racquetball, piłki do gry w polo, piłki do gry w paddle tenis, piłki do gry w hokeja na trawie, piłki do gry w futbol amerykański, piłki do gry „piłka
na uwięzi”, piłki do gry netball, piłki do gry, piłki do gier i zabaw, piłki
do gier, piłki do futbolu amerykańskiego, piłki do ćwiczeń, piłki baseballowe, piłki baseballowe (nie miękkie), plansze do gier z kartami
do kolekcjonowania, piszczące zabawki do ściskania, pistolety zabawkowe, pistolety (zabawki), pistolety na wodę (zabawki), pistolety
na wodę, pistolety aerozolowe (zabawki), pionki do warcabów, piórka
do rzutek, piniaty, piłki tenisowe (nie miękkie), piłki tenisowe, piłki
sportowe nadmuchiwane, piłki sportowe, piłki ręczne, piłki plażowe,
piłki jako sprzęt sportowy, piłki gumowe, piłki golfowe, piłki gimnastyczne do jogi, piłki gimnastyczne, piłki futbolowe, piłki do zabawy,
piłki do sguasha, piłki do sportów rakietowych, podpórki pod kije bilardowe, podpórki na wędki, podpórki do snookera, podbieraki dla
wędkarzy, podarki dla gości na przyjęciach w postaci małych zabawek, pneumatyczne pistolety (zabawki), pneumatyczne markery
do gry w paintball, pluszowe zabawki, płotki do użytku w treningu
lekkoatletycznym, płotki do użytku w lekkoatletyce, płotki (do bieżni),
płetwy surfingowe, płetwy pływackie, płetwy do pływania, płetwy
do nurkowania z akwalungiem, płetwy do nurkowania, płetwy do desek windsurfingowych, płetwy do desek surfingowych, płetwy denne
do desek z żaglem, platformy do unoszenia się na wodzie, do celów
rekreacyjnych, platformy do ćwiczeń, plansze do warcabów, plansze
do gry w warcaby, plansze do gry w shogi, plansze do gry go, pokrowce na deski z żaglem, pokrowce dopasowane na główki kijów golfowych, pokrowce do nart wodnych, pokoje dla lalek, pokoiki dla lalek,
pokrowce na deski surfingowe, pojemniki przystosowane do prze-
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chowywania piór do rzutek, pojemniki przystosowane do przechowywania rzutek, pojemniki na zestawy do krokieta, pojemniki na rzutki do darta, pojemniki na piłki tenisowe, pojazdy zabawkowe
do jeżdżenia z napędem mechanicznym, pojazdy zabawkowe do jeżdżenia dla dzieci, pojazdy zabawkowe do jeżdżenia, pojazdy zabawki
z elementami do przekształcania, pojazdy (zabawki), pojazdy sterowane radiowo (zabawki), pojazdy jeżdżące dla dzieci (zabawki), pojazdy dla pluszowych misiów, modele pojazdów przeskalowane, poduszki amortyzujące kopnięcia karate, podstawki pod kije bilardowe,
podstawki do wykopywania piłek, podpory na wędki, podpory
do wędek, pokrowce na główki kijów golfowych, pokrowce na główki
rakiet do squasha, pokrowce na kije bilardowe, pokrowce na kije
do softballu, pokrowce na kije golfowe, pokrowce na kołowrotki wędkarskie, pokrowce na łuki dla łucznictwa, pokrowce na rakietki do tenisa stołowego, pokrowce na rakiety, pokrowce na rakiety do gry
w squasha, pokrowce na rakiety do tenisa, pokrowce wyprofilowane
na rakiety do tenisa stołowego, pokrowce na rakiety (do tenisa albo
badmintona), pokrycia ślizgów nart, pokrycie ślizgów nart, pomoce
treningowe do gry w golfa, pompki do piłek, pompki specjalnie przystosowane do użytku z piłkami do gier, pompony dla cheerleaderek,
pompowane materace do rekreacji, poręcze równoległe do gimnastyki, postaci zabawkowe z gumy, postacie z bajek fantasy (zabawki),
poziome automaty do gry w pinball (automaty korinto), pozytywki
zabawkowe, przynęty wędkarskie, przynęty stosowane w wędkarstwie, sztuczne, przynęty myśliwskie na ptaki wodne, przynęty myśliwskie lub wędkarskie, przynęty do polowania, przykrycia na rakietki do tenisa stołowego, przybory wędkarskie, przybory do łucznictwa,
przeskalowane modele pojazdów (przedmioty do zabawy), przenośny domowy sprzęt gimnastyczny, przenośne (podręczne) gry z ciekłokrystalicznymi wyświetlaczami, przenośne (podręczne) gry wideo,
przenośne (podręczne) gry typu flippery, przenośne (podręczne) gry
komputerowe, przenośne (podręczne) gry elektroniczne, przenośne
(podręczne) elektroniczne gry wideo, przenośne (podręczne) aparaty
do gier elektronicznych, przenośne (podręczne) aparaty do gier wideo, przenośne bramki do gry w baseball, przedmioty do rzucania
rzutek strzelniczych, przedłużenia do kijów bilardowych, projektory
zabawkowe, proce jako artykuły sportowe, proce (artykuły sportowe),
pręty sprężynowe (ekspandery) do ćwiczeń, przynęty wędkarskie
(syntetyczne), przypony wędkarskie, przyrząd wskazujący poprzez
wydawanie dźwięku do użytku w wędkarstwie, przyrządy do naprawy darni na polu golfowym (akcesoria golfowe), przyrządy do regulacji przechyłu przy uderzeniu w golfie, przyrządy do tasowania kart
do gry, przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, przyrządy
do zabawy do użytku w przedszkolach i żłobkach, przyrządy gimnastyczne, przyrządy gimnastyczne do rozciągania, przyrządy na place
zabaw, przyrządy gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, przyrządy
na place zabaw wykonane z metalu, przyrządy na place zabaw wykonane z tworzyw sztucznych, przyrządy na place zabaw dla dzieci,
przyrządy na place zabaw wykonane z drewna, przyrządy stosowane
do ćwiczeń fizycznych, przyrządy stosowane w kulturystyce, przytulanki w postaci łosi, przytulanki w postaci zwierząt, psy zabawkowe,
ptaki zabawkowe, pudełka na karty do gry, pudełka na muchy wędkarskie (artykuły wędkarskie), pudełka na przynęty wędkarskie (artykuły wędkarskie), rękawice dla pałkarzy (akcesoria do gier), rękawice
dla pałkarzy, rękawice dla chwytaczy do gry w baseball, rękawice bokserskie, rękawice baseballowe, ręczne trenażery nóg, rakiety zabawkowe, rakiety tenisowe, rakiety śnieżne, rakiety (rakietki), naciągi
do rakiet, rakiety do tenisa ziemnego, rakiety do tenisa platformowego (paddle), rakiety do tenisa, rakiety do squasha, rakiety do gry w racquetball, rakiety do badmintona, rakietki do tenisa stołowego, rakietki do badmintona, rączki latawców, rączki do wędek, rączki
do rakiet, puzzle (zabawki), puzzle, pudełka z wyskakującymi figurkami na sprężynce, rękawice dla pierwszobazowego (baseball), rękawice do gier, rękawice do gry w kręgle, rękawice do gry w piłkę nożną,
rękawice do gry w piłkę ręczną, rękawice do gry w softball, rękawice
do jazdy na nartach wodnych, rękawice do karate, rękawice do podnoszenia ciężarów, rękawice do racquetball, rękawice do szermierki,
rękawice do taekwondo, rękawice golfowe, rękawice hokejowe, rękawice kote, rękawice ochronne (rękawice do uprawiania łucznictwa),
rękawice wykonane specjalnie do noszenia podczas uprawiania sportu, rękawiczki pływackie, repliki zwierząt jako zabawki, ringi bokserskie, roboty zabawkowe, roboty zmieniające się w inne zabawki, rolki
do stacjonarnych rowerów treningowych, rośliny zabawkowe, rowery
treningowe stacjonarne i rolki do nich, serpentyny, wstęgi (akcesoria
dekoracyjne na przyjęcia), sanki (zabawki), sanki (sprzęt rekreacyjny),
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sanki i ślizgacze do celów rekreacyjnych, sanki bobslejowe (artykuły
sportowe), sanki blokujące do futbolu amerykańskiego, sanki (artykuły sportowe), sanki do przejażdżek w parkach rozrywki, sanki, sanie
(zabawki), sanie (sprzęt rekreacyjny), samoloty papierowe, samoloty
do zabawy, samochody do zabawy, rzutki strzelnicze (tarcze), rzutki,
strzałki (gra), rzut podkową (gry), rynny zjeżdżalni, ryby zabawkowe,
rozrywkowe automaty do gier na monety, równoważnie (sprzęt gimnastyczny), równoważnie (gimnastyczne), rowery zabawkowe, rowery
trójkołowe (zabawki), różdżki do zabawy, shafty do rzutek (do gry
w darta), siatki do badmintona, siatki do bramek, siatki do bramek
do gry w piłkę nożną, siatki do celów sportowych, siatki do gier z piłką,
siatki do gry w piłkę, siatki do gry w piłkę siatkową, siatki do gry w racquetball, siatki do hokeja na lodzie, siatki do koszykówki, siatki do łuz
w stole bilardowym, siatki do sportów, siatki do sportowych gier piłkowych, siatki do tenisa platformowego, siatki do tenisa stołowego,
siatki do uprawiania gry w golfa, siatki i słupki do tenisa, siatki na motyle, siatki podbieraki do akwarium, siatki tenisowe, sieci wędkarskie,
siedzenia do huśtawek dla dzieci, skakanki, skistopery do wiązań narciarskich, spodki do zjeżdżania po śniegu (jabłuszka), spodenki
z ochraniaczami do gry w futbol amerykański, spławiki wędkarskie,
spławiki (sprzęt wędkarski), spadochrony do paralotni, śnieżne kule,
śnieg sztuczny na choinki, smycze do desek typu bodyboard, smycze
do desek surfingowych, śmieszne gadżety (atrapy), śmieszne drobiazgi w postaci robaczków w pudełkach, śmieszne drobiazgi (przedmioty do zabawy), śmieszne gadżety na imprezy, tańce (bibeloty, podarki
na przyjęcia), słupki do tenisa, słupki do siatki do tenisa stołowego,
słupki do siatek tenisowych (sprzęt sportowy), słupki do mocowania
siatki do badmintona, słupki do gry w siatkówkę, słupki do bramek
o zmniejszonych rozmiarach, słupki do bramek, sliotar (piłka do hurlingu), skrzynki na przybory wędkarskie, skrobaki do nart, skóra focza
(pokrycia na narty), sklepy zabawkowe, sportowe nakolanniki do jazdy na łyżwach, sportowe nakolanniki do jazdy na deskorolce, sportowe nakolanniki do jazdy na rowerze, sportowe nałokietniki do jazdy
na deskorolce, sportowe nałokietniki do jazdy na łyżwach, sportowe
nałokietniki do jazdy na rowerze, sportowe ochraniacze na nadgarstki
do jazdy na łyżwach, sportowe ochraniacze na nadgarstki do jazdy
na rowerze, sportowe ochraniacze na nadgarstki do jazdy na deskorolce, sportowe ochraniacze na ręce do jazdy na łyżwach, sportowe
ochraniacze na ręce do jazdy na rowerze, sportowe ochraniacze
na ręce do jazdy na deskorolce, spraye z żywic antypoślizgowe
do użytku przez sportowców, sprzęt do ćwiczeń fizycznych obsługiwany ręcznie, sprzęt do badmintona, sprzęt do ćwiczeń fizycznych
w pomieszczeniach, sprzęt do gier uruchamiany poprzez wrzucenie
banknotu, sprzęt do gier wideo, sprzęt do gry w bilard, sprzęt do gry
w bilarda, sprzęt do gry w bingo, sprzęt do gry w piłkę siatkową,
sprzęt do gry w shogi (japońskie szachy), sprzęt do łucznictwa, sprzęt
do łucznictwa (japońskie i zachodnie style), stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetonami, stoły bilardowe, stołowe gry w koszykówkę, stołki gimnastyczne, stojaki specjalnie przystosowane
do przechowywania kijów golfowych, stojaki na torby golfowe, stojaki na kije bilardowe, stojaki do uderzania piłek baseballowych, stojaki
do choinek, sterowniki do zabawek, sterowane radiowo zabawkowe
modele samochodów, sterowane radiowo miniaturowe cele powietrzne do użytku sportowego, steppery (urządzenia) do ćwiczeń
aerobowych, stanowiska maszyn do biegania, stacjonarne rowery treningowe, sprzęt wędkarski, sprzęt używany przy grze w golfa, sprzęt
używany na treningach rugby, sprzęt sportowy, sprzęt łuczniczy,
sprzęt do żonglerki, sprzęt do wędkowania, sprzęt do treningu sztuk
walki, sprzęt do treningów sportowych, sprzęt do szermierki, stoły
do gier, stoły do piłkarzyków, stoły do piłki nożnej stołowej, stoły
do ruletki, stoły do tenisa stołowego, stopnie (steppery) do aerobiku,
struny do rakiet, strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie
cukierków, strzały do zabawy, strzały łucznicze, strzelające zabawki
bożonarodzeniowe z niespodzianką w środku, strzelające zabawki
z niespodzianką (atrakcje na przyjęcia), deski surfingowe, suspensoria
dla sportowców, świąteczne skarpety na prezenty, świecące pałeczki-zabawki, świeczniki na choinki, szable (broń do szermierki), szachownice, szachy, szachy (gry), szachy japońskie (gry shogi), szafki na tarcze
do gry w strzałki, szczotki do curlingu, sznurki syntetyczne do użytku
z rakietami, tarcze łucznicze, tarcze elektroniczne do gier, tarcze elektroniczne do gier i sportu, tarcze elektroniczne, tablice do koszykówki, tarcze do gry w rzutki, szybowce zabawki, szybowce (przedmioty
do zabawy), szybowce (modele przeskalowane), sztuczne zęby (drobiazgi), sztuczne ściany wspinaczkowe, sztuczne przynęty wędkarskie, sztuczne ognie-zabawki, sztuczne muchy do wykorzystania
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w wędkarstwie, sztuczne kości będące zabawkami dla psów, sztuczne
kaczki jako przynęty myśliwskie, sztuczne choinki, sztuczna przynęta
z rybich odpadków dla wędkarzy, sztuczna przynęta, sztuczki magiczne, sztangi do podnoszenia ciężarów, szpulki jo-jo zawierające sznurek nawinięty na szpulkę, który rozwija się i zwija podnosząc szpulę
z powrotem do ręki, szpule do latawców, szpady do szermierki, sznurowadła do naramienników do użytku sportowego, tarcze strzelnicze,
tarcze strzelnicze do broni palnej, tarcze strzelnicze do użytku sportowego, taśma na uchwyty do rakiet tenisowych, taśmy do owijania
uchwytów rakiet tenisowych, taśmy do uchwytów kijów bejsbolowych, taśmy do uchwytów kijów golfowych, taśmy do uchwytów rakiet, taśmy z ciężarkami do wyważania rakiet tenisowych, telefony
do zabawy, torby dla osób noszących kije golfowe, torby na deskorolki, torby na kije golfowe, torby na kije golfowe, na kółkach lub bez,
torby na kołeczki do stawiania piłek golfowych, torby na kółkach
na sprzęt do golfa, torby na kręgle, torby na kręgle (przystosowane),
torby na narty, torby na narty i deski surfingowe, torby na piłki do gry
w lacrosse, torby na przynętę do przechowywania przynęty żywej,
torby na sprzęt do krykieta, torby na sprzęt do krykieta (dopasowane),
torby na sprzęt wędkarski, tyczki do skoków, tunele do zabawy, trzonki kijów golfowych, tryktrak (gra), trójkąty bilardowe, treningowe obciążniki na nogi, trenażery mięśni brzucha, trapezy (uprząż) do desek
windsurfingowych, trampoliny treningowe, trampoliny (artykuły
sportowe), tradycyjne japońskie lalki, trąbki papierowe, tory samochodowe do zabawy, tory kręglarskie, tory do samochodów-zabawek,
tory do modeli pojazdów, torby wędkarskie, torby tenisowe wyprofilowane do noszenia rakiety, torby specjalnie zaprojektowane na deski
surfingowe, torby specjalnie przystosowane do sprzętu sportowego,
torby przystosowane do sprzętu szermierskiego, torby przystosowane do noszenia desek surfingowych, torby przystosowane do noszenia sprzętu sportowego, torby przystosowane do kuł do kręgli, tyczki
do skoków o tyczce (sprzęt sportowy), tyczki do uprawiania skoku
o tyczce, ubrania na tradycyjne japońskie lalki, ubranka dla europejskich lalek, ubranka dla pluszowych misiów, ubranka dla figurek
do zabawy, ubranka dla lalek, ubranka dla zabawek, uchwyty do artykułów sportowych, uchwyty do kijów golfowych, uchwyty do kredy
bilardowej, uchwyty do nart wodnych, uchwyty do piłek, uchwyty
kijów golfowych, uchwyty liny do nart wodnych, uchwyty na kołeczki
tee, uchwyty na świeczki choinkowe, układanki (puzzle), uprząż wspinaczkowa, układanki w formie kostek, urządzenia do ćwiczeń do zabawy, urządzenia do ćwiczeń fizycznych (ćwiczenia), urządzenia
do domowych gier wideo, urządzenia do gier, urządzenia do gier
komputerowych, walkie-talkie do zabawy (niedziałające), wabiki jeleni, wabiki imitujące dźwięki ptaków, usztywnione ochronne artykuły
do użytku podczas gry w krykieta, urządzenia rozrywkowe wideo,
uruchamiane na monety, urządzenia zaciskowe (sprzęt do wspinaczki
górskiej), wabiki do myślistwa lub rybołówstwa, urządzenia rozrywkowe na monety, urządzenia rozrywkowe do salonów gier, urządzenia pływackie do pływania, urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, urządzenia do zarzucania żyłek wędkarskich, urządzenia
do zarzucania przynęty, urządzenia do wzmacniania ciała (ćwiczenia),
urządzenia do wystrzeliwania zabawkowych samolotów, urządzenia
do wyrzucania piłek tenisowych, urządzenia do treningu gry w golfa,
urządzenia do sztuczek magicznych, urządzenia do rozrywki przystosowane wyłącznie do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, urządzenia do odzyskiwania piłek golfowych, urządzenia do naciągów do rakiet tenisowych, urządzenia do gier wideo podłączane do telewizorów,
urządzenia do kulturystyki (ćwiczenia), urządzenia do gier, uruchamiane monetą, urządzenia do gier korynckich, warcaby, warcaby
(komplety warcabów), wąskie kajaki do surfski, wędkarskie ciężarki,
wędki, wiaderka (zabawki), wiaderka (zabawki) zrobione z tworzyw
sztucznych, wędki do łowienia, wiaderka i łopatki do zabawy, wiatraki
do zabawy, wiązania do desek snowboardowych, wiązania do desek
z żaglem, wiązania do nart, wiązania do nart i ich części, wiązania
do nart wodnych, wiązania do nart zjazdowych, wiązania do stóp
do desek z żaglem, więcierze (pułapki na ryby), wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, wielofunkcyjne stoliki dla dzieci (zabawkowe), wielofunkcyjne zabawki dla niemowląt, wiosła do deskorolek, wiosła japońskie (hagoita), wirujące
bąki ze sznurkiem, który zwija się i sprawia, że bąk wraca z powrotem
do ręki podczas rzutu, wyposażenie do gry madżong, wypchane
zwierzęta (zabawki), wypchane kukiełki, wstążki specjalnie dostosowane do wykorzystania w gimnastyce rytmicznej, wskaźniki brania
(sprzęt wędkarski), wskaźniki brania dla wędkarstwa podlodowego,
wrotki (zabawki), wrotki, wózki spacerowe do zabawy, wózki na torby
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golfowe, wózki do zabawy, wózki dla lalek, wosk do nart, wosk do deskorolek, wosk do desek surfingowych, worki treningowe montowane na podłodze, worki treningowe, woreczki z przynętą do wyrzucania z procy, woreczki wypychane ziarenkami w formie zabawek,
woreczki wypchane ziarenkami do zabawy (otedama), woreczki specjalnie przystosowane do podręcznych konsoli do gier wideo, wolnostojące urządzenia do gier wideo, wolnostojące maszyny do gier wideo, wiszące karuzele dla dzieci (mobile), wirujące dyski ze sznurkiem,
który zwija się i sprawia, że dysk wraca z powrotem do ręki podczas
rzutu, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, wyrzutnie
do rzutków (artykuły sportowe), wystrzeliwane samoloty zabawkowe,
zabawki, zabawki akcji na baterie, zabawki bambusowe, zabawki budowlane, zabawki bujane, zabawki dla dzieci, zabawki dla kotów, zabawki dla niemowląt, zabawki dla psów, zabawki dla ptaków, zabawki
dla zwierząt, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki dla zwierząt
domowych zawierające kocimiętkę, zabawki dla zwierząt domowych
wykonane ze sznurka, zabawki dmuchane, zabawki do boksowania,
zabawki do jeżdżenia, zabawki do pchania, zabawki do jeżdżenia bez
napędu silnikowego, zabawki do piaskownicy, zabawki do ściskania,
zabawki do ciągnięcia, zabawki nakręcane, zabawki na kółkach napędzane pedałami, zabawki na baterie, zabawki muzyczne, zabawki mówiące, zabawki mechaniczne (z tworzyw sztucznych), zabawki mechaniczne (z metalu), zabawki mechaniczne do kołysek (dla
niemowląt), zabawki, które po otworzeniu wyskakują, zabawki imitujące przedmioty używane przez dorosłych w życiu codziennym, zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, zabawki i gry
dla zwierząt domowych, zabawki giętkie, zabawki (figurki) akcji, zabawki edukacyjne, zabawki drewniane, zabawki elektroniczne, zabawki do składania (robótki ręczne) sprzedawane w zestawie, zabawki do sprzedaży w postaci zestawów, zabawki do szkicowania,
zabawki do użytku w basenach, zabawki do użytku w wózkach dziecięcych, zabawki do wanny, zabawki do wody, zabawki do zawieszania w łóżeczkach dziecięcych, zabawki pluszowe, zabawki-pojazdy
sterowane elektronicznie, zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, zabawki rozwojowe dla niemowląt, zabawki sprzedawane
w formie zestawów, zabawki sterowane radiowo, zabawki tryskające
wodą, zabawki uruchamiane za pomocą dźwigni, zabawki w kształcie
zwierząt, zabawki w postaci aparatów fotograficznych (nierobiące
zdjęć), zabawki w postaci imitacji artykułów spożywczych, zabawki
w postaci dozowników gumy do żucia w listkach, zabawki w postaci
mechanicznych dozowników słodyczy, zabawki w postaci przekształcanych pojazdów-robotów, zabawki w postaci puzzli, zabawki w postaci śnieżnych kuł, zabawki w postaci urządzeń domowych, zabawki
wykonane z drewna, zabawki wykonane z gumy, zabawki wypchane,
zabawki wypchane ziarenkami, zabawki z metalu, zabawki z tkanin,
zabawki z tworzyw sztucznych do kąpieli, zabawki z tworzyw sztucznych, zabawki zawierające skarbonki, zabawki zdalnie sterowane, zabawki zdalnie sterowane w postaci pojazdów, zabawki związane
z magią, zabawkowa zastawa stołowa, zabawkowa żywność, zabawkowe choinki, zabawkowe cymbałki, zabawkowe elementy budowlane, zabawkowe hobbystyczne zestawy modelarskie, zabawkowe kolejki linowe, zabawkowe kasy sklepowe, zabawkowe kosmetyczki,
zabawkowe latarki (niedziałające), zabawkowe miniaturowe modele
łódek, zabawkowe modele samochodów do składania, zabawkowe
narzędzia, zabawkowe nunczako, zabawkowe odtwarzacze kasetowe, zabawkowe pasy rewolwerowe, zabawkowe peryskopy, zabawkowe pianina, zabawkowe pistolety na kapiszony, zabawkowe pojazdy
mechaniczne sterowane elektrycznie, zabawkowe pojazdy powietrzne, zabawkowe pojazdy, w których można siedzieć, zabawkowe samochody na pedały, zabawkowe serwisy do herbaty, zabawkowe
siatki na motyle, zabawkowe skrzynki pocztowe, zabawkowe sztuczne paznokcie, zabawkowe taczki, zabawkowe trąbki, zabawkowe
urządzenia do kontroli ruchu drogowego, zabawkowe urządzenia
tankujące, zabawkowe zegary i zegarki, zabawkowe zestawy do odcisków palców, zabawkowe zestawy drukarskie, zabawkowe zestawy
krawieckie, zabawkowe zestawy narzędzi, zabawkowe zestawy narzędzi stolarskich, zabawkowe zestawy ogrodnicze, zabawkowe zestawy
wyścigowe, zabawkowy sprzęt do pieczenia, zabawkowy sprzęt kempingowy, zabawkowy sprzęt sportowy, zaciski na kije bilardowe, zaczepy do holowania nart wodnych, zaczepy liny do holowania do nart
wodnych, zaczepki do mocowania sznurowadeł naramienników
do użytku sportowego, zestawy do gotowania (zabawki), zestawy
do gry planszowej młynek, zestawy do gier, w których zawodnicy rzucają monety na wytyczone pola (shove halfpenny), zestawy do badmintona, zestawy części (sprzedawane w kompletach) do składania
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modeli, zestawy części (sprzedawane w komplecie) do wykonywania
modeli samochodów zabawek, zestawy części (sprzedawane w komplecie) do wykonywania modeli zabawek, zegarki zabawkowe, zęby
wampira (śmieszne rzeczy), zdrapki loteryjne, zdrapki do gier loteryjnych, zdalnie sterowane zabawkowe pojazdy elektroniczne, zdalnie
sterowane zabawki elektroniczne, zdalnie sterowane pojazdy zabawkowe na baterie, zdalnie sterowane modele pojazdów w zmniejszonej skali, zbroje zabawkowe, zdalnie obsługiwane latające zabawki,
zasilana baterią gra komputerowa z ekranem LCD, zasadzki myśliwskie (artykuły sportowe), zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, zanęty wędkarskie, zanęta (sztuczna), zamki zabawkowe, zamki
do skakania, zamaskowane kryjówki dla polujących na kaczki (artykuły sportowe), zestawy do gry w kręgle (skittles), zestawy do gry w tee-ball, zestawy do krokieta, zestawy do pieczenia i gotowania (zabawki), zestawy do ruletki, zestawy do, składania modeli (zabawki),
zestawy do tryktraka, zestawy do wykonywania figurek do zabawy,
zestawy do zabawy, zestawy klocków zabawkowych do budowy, zestawy kolejek do zabawy, zestawy gier planszowych, zestawy łuków
do strzelania, zestawy magika (zabawki), zestawy modelarskie, zestawy modeli do składania (zabawki), zestawy modeli pociągów do zabawy, zestawy modeli pojazdów wyścigowych, zestawy modeli
w zmniejszonej skali do składania (zabawki), zestawy modeli z tworzyw sztucznych do robienia zabawek pojazdów, zestawy paternoster
(sprzęt wędkarski), zestawy prętów sprężynowych do rozciągania
do użytku podczas ćwiczeń fizycznych, zestawy pytań do gier planszowych, zestawy (sprzedawane w całości) do konstrukcji modeli
przeskalowanych, zestawy z różdżką i roztworami do puszczania baniek mydlanych, żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolotów
w pomniejszonej skali, żyłki wędkarskie, żyłki do rakiet tenisowych,
żyłki do rakiet, żyłki do latawców, zwierzęta zabawki napędzane silnikiem, znaczniki do oznaczania położenia piłek golfowych, zjeżdżalnie
(wyposażenie placów zabaw), zjeżdżalnie wodne (urządzenia do zabaw), zjeżdżalnie wodne, zjeżdżalnie (przedmioty do zabawy), żetony
i kostki do gry (wyposażenie do gier), żetony do ruletki, żetony do pokera, żetony do gier hazardowych, żetony do gier, żetony do bingo,
zestawy zabawkowe do figurek akcji, zestawy zabawkowe dla lalek,
zestawy zabawek budowlanych (gry).

(111) 296703
(220) 2016 09 30
(210) 462195
(151) 2017 04 20
(441) 2016 12 19
(732) GRAMSZ JUDYTA LOLA FASHION, Pabianice, PL.
(540) LOLA fashion
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 22 torby do pakowania-koperty, woreczki z materiałów
tekstylnych, 25 bielizna osobista, buty sznurowane, odzież z dzianiny, dżerseje-ubrania, garnitury, gorsety, kapelusze, kombinezony-odzież, koszule, koszule z krótkimi rękawami, kurtki-odzież, legginsy,
odzież, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie-odzież, palta, peleryny, płaszcze, płaszcze, palta, ponczo, pulowery, rajstopy, skarpetki, spodnie, stroje plażowe, sukienki na szelkach
do noszenia na bluzkę, sukienki, swetry, t-shirty, żakiety pikowane,
bluzy, kombinezony, kamizelki, spódnice, tuniki, żakiety, spodenki,
bluzki, 26 emblematy ozdobne, zapięcia do odzieży, wstążki, zamki
błyskawiczne, wykończenia ozdobne do odzieży, klamry do odzieży,
napy.
(111) 296704
(220) 2016 10 19
(210) 462908
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) KURIATA PAWEŁ PLUS TRÓJMIASTO, Gdańsk, PL.
(540) PLUS TRÓJMIASTO nieruchomości
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(540)

dziki, kabiny prysznicowe, natryski, słuchawki natryskowe, zasilacze,
płytki, krzyżyki do płytek, gres, lustra, wieszaki, grzejniki, fugi, szafki,
deski sedesowe, dozowniki na mydło, haczyki, sprzedaż ogrodzeń
posesyjnych, 42 projektowanie łazienek, projektowanie galanterii
brukowej, usługi architektoniczne, projektowanie ogrodzeń posesyjnych.

Kolor znaku: biały, niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 07.01.01, 07.01.03, 07.01.08
(510), (511) 36 biuro nieruchomości, administrowanie, dzierżawa,
wycena nieruchomości.
(111) 296705
(220) 2016 11 24
(210) 464307
(151) 2017 05 11
(441) 2017 01 16
(732) TREPKOWSKI BOGDAN HURTOWNIA PAPIERNICZA SERVUS,
Komorniki, PL.
(540) DELFIN
(510), (511) 16 papier toaletowy, chusteczki higieniczne, papierowe
chusteczki do nosa, serwetki papierowe, serwetki papierowe stołowe, ręczniki papierowe, ręczniki papierowe do twarzy, papier do pakowania, folie z tworzyw sztucznych do pakowania, torby papierowe
lub z tworzyw do pakowania, worki na śmieci z folii i papieru, torby
do odkurzaczy.
(111) 296706
(220) 2016 12 05
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) GLAZ-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pułtusk, PL.
(540) GB GLAZ-BUD
(540)
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(210) 464753

Kolor znaku: granatowy, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.03
(510), (511) 35 sprzedaż metalowych materiałów budowlanych,
w tym: profile główne, przyścienne, poprzeczne, samonośne, śruby, wkręty, listwy, łączniki, blachy, blacho dachówki, kątowniki,
gwoździe, kłódki, narożniki, półnarożniki, zawiasy, klucze, wiertła,
pilarki, piły, tarcze, drabiny, dyble, kołki rozporowe, komplety imbusów, łomy, nakrętki, nity, noże, nożyce, obcęgi, ostrza, podkładki, pręty, brzeszczoty, śruby, szpachelki, wycinak, zszywki, kielnie,
widły, ostrza, stale żebrowane, wkładki metalowe, futryny, klamki,
zlewozmywaki, baterie łazienkowe, półki siatkowe, sprzedaż niemetalowych materiałów budowlanych, w tym: belki nadproże, rynny,
leje spustowe, rury, obejmy do rur, uchwyty do rur, złączki do rur,
rury papierowe, kolanka, taśmy, uszczelki, cegły, pustaki, narożniki
aluminiowe, środki izolacyjne, regały kartonowe, uszczelniacze dekarskie, kanały ściekowe, kominy, korytka, kostki, kostki krawężniki,
kostki obrzeża, kostki płytkie eko, kostki na chodniki, kostki brukowe
wsporniki do płyt tarasowych, membrany dachowe, palisady, obrzutki cementowe, papa, denka, profile, płyty, taśmy, daszki, cement,
wełna, gipsy, zaprawy, gładzie, tynki, emulsje gruntujące, preparaty
gruntujące, beton komórkowy, impregnaty, kanały, schody, schody
strychowe, osłony wentylacyjne, kratki, wentylatory, opaski zaciskowe, acetony, akryl, farby, emulsje, silikony, pigmenty, odrdzewiacze,
rozcieńczalniki, lakiery, lakierobejce, mydła malarskie, mieszadła,
glazura, płyty podłogowe, szczotki, miotły, zmiotki, ubrania robocze
tj. okulary ochronne, rękawice, ogrodniczki, koszulki, bluzy, półbuty,
spodnie, tarcze, przedłużacze, przewody, folie, gwoździe stolarskie,
kołki, korytka do cięć, kotwy rozprężne, łopaty, miary, markery, młotkowiertarki, papiery ścierne, poziomice, kołki, ściernice, sznury, talk,
gąbki, pianki, pistolety do pianek, maski przeciwpyłowe, pędzle, rolki
do malowania, wałki, skrobaki do tapet i farb, szpachelki, wiaderka,
kit do parkietu i paneli, tektury, zmywacze, styropian, tkaniny, tablice
budowlane informacyjne, wapno, narożniki aluminiowe, palety, izolacje, automaty do bram, panele podłogowe, listwy przypodłogowe,
maty, drzwi, płyty budowlane, zlewy, syfony, umywalki, wanny, bro-

(111) 296707
(220) 2013 12 13
(210) 422703
(151) 2017 03 06
(441) 2014 03 31
(732) SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ-WISŁA PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock, PL.
(540) WISŁA PŁOCK SPR 1947
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 24.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, piwo,
soki owocowe, woda gazowana, woda [napoje], woda mineralna [napoje].
(111) 296708
(220) 2014 01 27
(210) 424167
(151) 2017 02 22
(441) 2014 05 12
(732) GRAVIS PHARMA GMBH, BERLIN, DE.
(540) Cyclo4DIOS
(510), (511) 5 suplementy diety, ziołowe środki spożywcze zawierające substancje z grupy flawonidów, naturalnie występujących w roślinach oraz przeciwutleniacze, stosowane jako dodatek do żywności, przeznaczone do utrzymania dobrego stanu zdrowia i dobrego
samopoczucia, zawarte w kapsułkach.
(111) 296709
(220) 2014 06 30
(210) 430570
(151) 2017 03 23
(441) 2014 10 13
(732) DOW AGROSCIENCES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BIZON JEDEN PRODUKT, JEDEN ZABIEG, JEDNA DAWKA!
(510), (511) 5 pestycydy, preparaty do niszczenia szkodników, herbicyd, fungicydy, insektycydy.
(111) 296710
(220) 2014 06 30
(210) 430571
(151) 2017 03 23
(441) 2014 10 13
(732) DOW AGROSCIENCES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MOC BIZONA CHWASTY POKONA!
(510), (511) 5 pestycydy, preparaty do niszczenia szkodników, herbicyd, fungicydy, insektycydy.
(111) 296711
(220) 2015 08 26
(151) 2017 03 02
(441) 2015 12 21
(732) JOART SPÓŁKA AKCYJNA, Bolesławiec, PL.
(540) SZACHOWNICA
(540)

(531) 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12

(210) 446440
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(510), (511) 35 sprzedaż w sklepach i hurtowniach, w tym internetowych, towarów takich jak odzież, bielizna osobista, biustonosze, bluzy, bluzki, kombinezony, getry, gorsety, kamizelki, marynarki, kurtki
jako odzież, legginsy, majtki, odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie jako odzież, palta, płaszcze, palta, piżamy, pończochy, pulowery,
rajstopy, rękawiczki jako odzież, skarpetki, slipy, spodnie, spódnice,
staniki, stroje kąpielowe, stroje plażowe, sukienki na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki, swetry, szaliki, szale, szlafroki, żakiety,
T-shirty, bryczesy jako spodnie, koszule, koszule z krótkimi rękawami,
buty, obuwie, buty sznurowane, espadryle, kalosze, pantofle domowe, półbuty, sandały, nakrycia głowy, czapki, kapelusze, usługi agencji importowo -eksportowych, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej.

(111) 296712
(220) 2014 12 16
(210) 436864
(151) 2017 03 06
(441) 2015 03 30
(732) DOW AGROSCIENCES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) D -Koder
(510), (511) 35 reklama, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(111) 296713
(220) 2015 09 07
(210) 446663
(151) 2017 04 10
(441) 2015 12 07
(732) MULTI SPÓŁKA JAWNA B. GRZYBOWSKA, T. SIEKIERSKI,
Brodnica, PL.
(540) Multi
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony
(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 arkusze z wiskozy do zawijania, biurowe maszyny
do stemplowania, błony z tworzyw sztucznych do paletyzacji, samoprzylepne błony z tworzyw sztucznych do paletyzacji, rozciągliwe
błony z tworzyw sztucznych do paletyzacji, arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania, cyfry jako czcionki drukarskie, czcionki
drukarskie, czcionki ze stali, czcionki jako cyfry i litery, deski kreślarskie, diagramy, zestawy drukarskie, fotografie, fotograwiura, futerały na matryce, galwanotypy jako poligrafia, grzebienie do marmurkowania, hektografy, perforatory biurowe pieczęcie jako stemple,
pudełka na pieczęcie, stemple, pinezki, pióra wieczne, pióra ze stali, pióra jako artykuły biurowe, piórniki, płytki grawerskie, płótno
introligatorskie, płótno nasączone tuszem do powielaczy, płótno
nasączone tuszem do urządzeń stosowanych w reprodukcji dokumentów, płytki adresowe do adresarek, płyty matrycowe, pokrowce
do drukarek materiałów nietekstylnych, powielacze, przybory do pisania jako materiały piśmiennicze, przybory szkolne jako artykuły piśmiennicze, przykładnice kreślarskie rysunkowe, ramki do fotografii,
rozaria domowe, kaszty, ramy zecerskie jako drukarstwo, urządzenie do stemplowania kopert biurowych, krzywiki, linijki rysownicze
jako kreślarskie, linijki jako reglety dla drukarzy, matryce, matryce
do druku ręcznego, biurowe nawilżacze do powierzchni klejących,
odciski do kart kredytowych nieelektryczne, okładki na paszporty,
ołówki, ołówki automatyczne, urządzenia do oprawiania fotografii,
pantografy jako przyrządy kreślarskie, stemple jako pieczątki, suszki
do piór, tace do sortowania i liczenia pieniędzy, tarcze wymazujące,
taśmy do maszyn do pisania, taśmy elastyczne do użytku biurowego, taśmy nasączone tuszem, taśmy nasączone tuszem do drukarek
komputerowych, taśmy jako introligatorstwo, tkaniny introligatorskie, urządzenia do frankowania jako naklejanie znaczków lub stemplowanie korespondencji pocztowej, urządzenia do laminowania
dokumentów do użytku biurowego, urządzenia i maszyny do introligatorstwa jako sprzęt biurowy, urządzenia i maszyny do powielania,
urządzenia ręczne do etykietowania, wałki do maszyn do pisania,
wierszowniki, winkielaki, numeratory jako poligrafia, aparaty do wykonywania winiet, zaczepy do kart indeksowych, 35 powielanie
dokumentów, fotokopiowanie, usługi stenograficzne, wynajem fotokopiarek, wynajem urządzeń i wyposażenia biurowego, 40 apre-
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turowanie papieru, druk sitowy, usługi drukowania, drukowanie
szablonów, drukowanie wykrojów, drukowanie rysunków, druk książek, druk wielkoformatowy, druk kart PCV, nadruk na przedmiotach,
nadruk na tekstyliach, fotochemigrafia, frezowanie, introligatorstwo,
laminowanie, drukowanie litograficzne, łączenie materiałów na zamówienie, informacje o obróbce materiałów, drukowanie offsetowe,
41 działalność wydawnicza.

(111) 296714
(220) 2015 04 03
(210) 441062
(151) 2017 04 13
(441) 2015 07 20
(732) GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) kafeteria.pl
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, zielony, czarny
(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 sprzęt komputerowy i komputerowe urządzenia peryferyjne w tym myszy i manipulatory komputerowe, podkładki pod
myszy komputerowe, pamięci komputerowe zewnętrzne, programy
komputerowe zarejestrowane i do pobrania, programy do gier komputerowych i do gier wideo zarejestrowane i do pobrania, platformy
oprogramowania komputerowego, multimedialne programy zarejestrowane i do pobrania, magnetyczne i optyczne nośniki danych
z nagraniami, karty kodowane, moduły ładowalne zawierające tekst,
obrazy ruchome i nieruchome, animacje i dźwięk w formie cyfrowej,
dzwonki do ściągnięcia do telefonu komórkowego, grafika do pobrania do telefonów komórkowych, publikacje cyfrowe do pobrania,
podręczniki szkoleniowe w formie o pobrania, aplikacje komputerowe do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania z komputerowych baz
danych lub z Internetu, komputerowe mapy cyfrowe, 16 druki i publikacje drukowane, materiały instruktażowe, instrukcje obsługi, podręczniki użytkownika, książki, czasopisma, broszury i ulotki informacyjne, materiały reklamowe drukowane oraz materiały reklamowe
z papieru lub tektury, papeteria, materiały piśmienne, zdjęcia, mapy,
plakaty, 35 usługi reklamowe w tym reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych i telekomunikacyjnych, reklama radiowa i telewizyjna, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, zamieszczanie ogłoszeń i materiałów promocyjnych dla osób trzecich
na stronach elektronicznych dostępnych za pomocą sieci komputerowych, usługi promocyjne oraz usługi marketingowe, konsultacje
i doradztwo z dziedziny marketingu, promowanie towarów i usług
osób trzecich za pośrednictwem pasaży handlowych on-line z linkami do witryn sprzedaży detalicznej osób trzecich, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu w zakresie towarów i usług osób
trzecich postaci przewodnika dla kupujących, porównawcze usługi
zakupów on-line, usługi rekomendacyjne w zakresie ogólnej działalności gospodarczej, mianowicie promowanie towarów i usług osób
trzecich poprzez przekazywanie informacji reklamujących i rekomendacji, usługi doradcze i konsultacyjne dotyczące reklamy i mediów, wynajmowanie nośników reklamowych i przestrzeni reklamowej dla osób trzecich, usługi aukcyjne on-line, optymalizacja stron
internetowych, systematyzacja, sortowanie i kompilacja informacji
w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami elektronicznymi, wyszukiwanie informacji dla osób trzecich w bazach danych, przetwarzanie danych, obróbka tekstu, pośrednictwo handlowe, usługi w dziedzinie badania mediów, publikacja tekstów
reklamowych, organizowanie wystaw i targów dla celów reklamowych lub handlowych, poszukiwania w zakresie patronatu, produkcja filmów reklamowych, informacja handlowa, informacja o zagadnieniach gospodarczych, oferowanie w sklepach internetowych
i serwisach internetowych różnorodnych towarów i dóbr takich jak:
surowce i produkty do celów przemysłowych, nieruchomości, pojazdy, maszyny, narzędzia, sprzęt AGD, sprzęt komputerowy, sprzęt
elektroniczny, programy komputerowe, aplikacje komputerowe i internetowe, pliki z muzyką w formie cyfrowej, pliki z treściami audiowizualnymi, publikacje w formie elektronicznej, sprzęt telekomunikacyjny, artykuły wyposażenia domu, przybory i naczynia kuchenne,
sprzęt sportowy, sprzęt turystyczny, sprzęt rekreacyjny, nośniki danych zapisane i bez zapisu, gry i zabawy, artykuły dla dzieci, artykuły
dekoracyjne, odzież i akcesoria odzieżowe, obuwie i nakrycia głowy,
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biżuteria, zegarki, produkty spożywcze i napoje, leki, wyroby alkoholowe i tytoniowe, kosmetyki, chemia gospodarcza, 36 sponsorowanie finansowe, zbiórki funduszy na cele charytatywne, informacja finansowa, usługi finansowe, informacja o notowaniach giełdowych
i kursach walut, przetwarzanie transakcji finansowych, doradztwo finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, informacja o ubezpieczeniach, informacja o rynku nieruchomości, pośrednictwo w dziedzinie
nieruchomości, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie transmisji
dźwięku, obrazu, dokumentów i danych również drogą elektroniczną, kablową, światłowodową, bezprzewodową i satelitarną, usługi
cyfrowego nadawania treści multimedialnych w Internecie, transmisja plików cyfrowych, elektroniczne przesyłanie programów komputerowych za pośrednictwem Internetu, dzierżawa czasu dostępu
do witryn internetowych, przesyłanie wiadomości za pomocą sieci
internetowych, zapewnienie wielu użytkownikom wydzwanianego
i wydzielonego dostępu do Internetu, nadawanie programów radiowych i telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, przez satelity
i bezprzewodowo, nadawanie symultaniczne telewizji za pośrednictwem globalnych sieci komunikacyjnych, Internetu i sieci bezprzewodowych, transmisje na żywo dostępne przez strony główne w Internecie, transmisje strumieniowe audio i video, usługi
telekomunikacyjne świadczone w oparciu o Internet, telekomunikacja informacyjna, w tym strony internetowe, łączność za pośrednictwem terminali komputerowych, umożliwianie dostępu do sieci telekomunikacyjnych i komputerowych, łączność bezprzewodowa,
usługi agencji informacyjnych, przekazywanie on-line kartek z życzeniami, usługi dostępu do Internetu, zapewnianie dostępu do blogów internetowych, zapewnianie dostępu do stron internetowych,
usługi wideokonferencji, usługi telefonii internetowej, wypożyczanie sprzętu telekomunikacyjnego, usługi portalu internetowego
obejmujące usługi telekomunikacyjne świadczone przez portal internetowy jak: przesyłanie za pośrednictwem Internetu plików cyfrowych, informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych z zakresu
wiadomości bieżących, zdrowia, edukacji, nauki, techniki, rekreacji,
żywienia, stylu życia, rozrywki, fantasy, hobby i sportu, usługi poczty
elektronicznej, usługi ogłoszeń elektronicznych (bulletin boards),
obsługa internetowych forów dyskusyjnych, obsługa komunikatorów internetowych, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pomocą sieci telekomunikacyjnych, sieci komputerowych,
łączy satelitarnych oraz innych środków łączności, umożliwienie dostępu do treści, stron internetowych i portali, przydzielanie dostępu
do baz danych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla
usług związanych z telezakupami, 41 usługi edukacyjne, w tym organizowanie i obsługa konferencji, wykładów, warsztatów, seminariów,
kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie szkoleń, usługi w zakresie rozrywki, w tym organizowanie obsługa konferencji,
widowisk artystycznych, imprez rekreacyjnych i sportowych oraz widowisk rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie sportowych
gier i zawodów w dziedzinie fantasy, rezerwacja i dystrybucja biletów na imprezy rozrywkowe, kulturalne i sportowe, udostępnianie
publikacji on-line nie do pobrania, udostępnianie filmów on-line
nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej nie do pobrania
w Internecie, udostępnianie dzwonków telefonicznych on-line
za pośrednictwem Internetu, udostępnianie klipów muzycznych on-line za pośrednictwem Internetu, publikacja książek i czasopism on-line nie do pobrania, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, publikacja on-line dzienników internetowych z treściami zdefiniowanymi przez użytkownika z zakresu literatury, publicystyki społecznej, kulturalnej, dotyczącej stylu życia i polityki, udostępnianie komiksów i opowieści w formie graficznej nie do pobrania,
publikacja tekstów innych niż reklamowe, dostarczanie rozrywki
za pośrednictwem Internetu, w tym gier on-line, programów sportowych i kulturalnych, informacja o rozrywce, rekreacji, turystyce. edukacji. hobby, sporcie, fantasy, kulturze, modzie i zagadnieniach dotyczących stylu życia, produkcja, obsługa i prezentacja konkursów,
zawodów, gier i quizów dla celów edukacyjnych i rozrywkowych,
usługi elektronicznych zbiorów bibliotecznych, organizowanie loterii, usługi muzeów on–line, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, pisanie tekstów innych niż reklamowe, produkcja filmów innych niż reklamowe, usługi reporterskie, produkcja
materiałów audiowizualnych, materiałów audio i wideo, udostępnianie usług audiowizualnych, audycji telewizyjnych, seriali, filmów,
transmisji wydarzeń sportowych i kulturalnych za pośrednictwem
sieci komputerowych, sieci bezprzewodowych i sieci telekomunikacyjnych w czasie wybranym przez odbiorcę lub/i na żądanie odbior-
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cy, fotoreportaże, 42 usługi komputerowe, w tym programowanie
komputerowe, projektowanie systemów komputerowych, administrowanie serwerami komputerowymi, tworzenie i konserwacja
stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie internetowych
stron własnych osób trzecich, komputerowe zabezpieczanie przeciwwirusowe i antyspamowe, zabezpieczanie systemów komputerowych przed nieupoważnionym dostępem, projektowanie, rozbudowywanie i uaktualnianie sprzętu komputerowego i oprogramowania
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
czasowe udostępnianie on-line oprogramowania komputerowego,
oprogramowanie Jako usługa SaaS, usługi komputerowe w zakresie
ochrony antywirusowej, usługi w zakresie sieci komputerowej, usługi
inżynieryjne w zakresie programowania komputerowego, usługi
w zakresie pomocy technicznej i konserwacji oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w zakresie interfejsów człowiek-maszyna do oprogramowania komputerowego, usługi dostawcy
usług aplikacyjnych, mianowicie hosting aplikacji oprogramowania
komputerowego dla osób trzecich, opracowywanie, aktualizowanie
i utrzymywanie wyszukiwarki sieci telekomunikacyjnej, obsługa wyszukiwarki internetowej, udostępnianie wyszukiwarki internetowej,
hosting stron internetowych, usługi testowania użyteczności witryn
internetowych, projektowanie, opracowywanie, tworzenie i utrzymywanie stron i witryn internetowych, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, aktualizacja stron internetowych dla
osób trzecich, tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, wdrażanie i zarządzanie stronami internetowymi na rzecz
osób trzecich, instalowanie stron internetowych w Internecie
na rzecz osób trzecich, tworzenie zapisanych elektroniczne stron internetowych dla usług on-line i Internetu, hosting serwerów, hosting
treści cyfrowych w Internecie, usługi chmury obliczeniowej, powielanie oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja kodów informatycznych
dla osób trzecich, konwersja programów komputerowych inna niż
konwersja fizyczna, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego
oprogramowania komputerowego do użytku w projektowaniu, tworzeniu, hostingu, konserwacji i obsłudze osobistych witryn internetowych, usługi w zakresie integracji oprogramowania komputerowego, leasing oprogramowania komputerowego, udostępnianie
oprogramowania komputerowego, które można pobierać z globalnej sieci komputerowej, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego wykorzystywanego do tworzenia i publikacji dzienników i blogów on-line, tworzenie map GPS,
przygotowywanie map cyfrowych, usługi digitalizacji map, przechowywanie danych elektronicznych, prace badawczo rozwojowe w zakresie komputerów, Internetu, mediów elektronicznych, telekomunikacji, informatyki i oprogramowania komputerowego, wsparcie
techniczne dotyczące obsługi, reklamowania i marketingu stron internetowych na rzecz osób trzecich i zarządzania nimi, informacja
on-line dotycząca komputerów, oprogramowania komputerowego,
telekomunikacji, informatyki, nauki i techniki, usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego,
45 prywatne usługi świadczone w celu zaspokojenia potrzeb osób
indywidualnych, mianowicie usługi serwisów społecznościowych
on-line, usługi pośrednictwa w zawieraniu znajomości przez Internet, umożliwianie samoprezentacji w celu nawiązania kontaktów towarzyskich w Internecie.

(111) 296715
(220) 2015 04 03
(210) 441064
(151) 2017 04 13
(441) 2015 07 20
(732) GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) biztok
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 sprzęt komputerowy i komputerowe urządzenia peryferyjne w tym myszy i manipulatory komputerowe, podkładki pod
myszy komputerowe, pamięci komputerowe zewnętrzne, programy
komputerowe zarejestrowane i do pobrania, programy do gier komputerowych i do gier wideo zarejestrowane i do pobrania, platformy
oprogramowania komputerowego, multimedialne programy do za-
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rejestrowane i do pobrania, magnetyczne i optyczne nośniki danych
z nagraniami, karty kodowane, moduły ładowalne zawierające tekst,
obrazy ruchome i nieruchome, animacje i dźwięk w formie cyfrowej,
dzwonki do ściągnięcia do telefonu komórkowego, grafika do pobrania do telefonów komórkowych, publikacje cyfrowe do pobrania,
podręczniki szkoleniowe w formie o pobrania, aplikacje komputerowe do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania z komputerowych baz
danych lub z Internetu, komputerowe mapy cyfrowe, 16 druki i publikacje drukowane, materiały instruktażowe, instrukcje obsługi, podręczniki użytkownika, książki, czasopisma, broszury i ulotki informacyjne, materiały reklamowe drukowane oraz materiały reklamowe
z papieru lub tektury, papeteria, materiały piśmienne, zdjęcia, mapy,
plakaty, 35 usługi reklamowe w tym reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych i telekomunikacyjnych, reklama radiowa i telewizyjna, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, zamieszczanie ogłoszeń i materiałów promocyjnych dla osób trzecich
na stronach elektronicznych dostępnych za pomocą sieci komputerowych, usługi promocyjne oraz usługi marketingowe, konsultacje
i doradztwo z dziedziny marketingu, promowanie towarów i usług
osób trzecich za pośrednictwem pasaży handlowych on-line z linkami do witryn sprzedaży detalicznej osób trzecich, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu w zakresie towarów i usług osób
trzecich postaci przewodnika dla kupujących, porównawcze usługi
zakupów on-line, usługi rekomendacyjne w zakresie ogólnej działalności gospodarczej, mianowicie promowanie towarów i usług osób
trzecich poprzez przekazywanie informacji reklamujących i rekomendacji, usługi doradcze i konsultacyjne dotyczące reklamy i mediów, wynajmowanie nośników reklamowych i przestrzeni reklamowej dla osób trzecich, usługi aukcyjne on-line, optymalizacja stron
internetowych, systematyzacja, sortowanie i kompilacja informacji
w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami elektronicznymi, wyszukiwanie informacji dla osób trzecich w bazach danych, przetwarzanie danych, obróbka tekstu, pośrednictwo handlowe, usługi w dziedzinie badania mediów, publikacja tekstów
reklamowych, organizowanie wystaw i targów dla celów reklamowych lub handlowych, poszukiwania w zakresie patronatu, produkcja filmów reklamowych, informacja handlowa, informacja o zagadnieniach gospodarczych, oferowanie w sklepach internetowych
i serwisach internetowych różnorodnych towarów i dóbr takich jak:
surowce i produkty do celów przemysłowych, nieruchomości, pojazdy, maszyny, narzędzia, sprzęt AGD, sprzęt komputerowy, sprzęt
elektroniczny, programy komputerowe, aplikacje komputerowe i internetowe, pliki z muzyką w formie cyfrowej, pliki z treściami audiowizualnymi, publikacje w formie elektronicznej, sprzęt telekomunikacyjnej, artykuły wyposażenia domu, przybory i naczynia kuchenne,
sprzęt sportowy, sprzęt turystyczny, sprzęt rekreacyjny, nośniki danych zapisane i bez zapisu, gry i zabawy, artykuły dla dzieci, artykuły
dekoracyjne, odzież i akcesoria odzieżowe, obuwie i nakrycia głowy,
biżuteria, zegarki, produkty spożywcze i napoje, leki, wyroby alkoholowe i tytoniowe, kosmetyki, chemia gospodarcza, 36 sponsorowanie finansowe, zbiórki funduszy na cele charytatywne, informacja finansowa, usługi finansowe, informacja o notowaniach giełdowych
i kursach walut, przetwarzanie transakcji finansowych, doradztwo finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, informacja o ubezpieczeniach, informacja o rynku nieruchomości, pośrednictwo w dziedzinie
nieruchomości, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie transmisji
dźwięku, obrazu, dokumentów i danych również drogą elektroniczną, kablową, światłowodową, bezprzewodową i satelitarną, usługi
cyfrowego nadawania treści multimedialnych w Internecie, transmisja plików cyfrowych, elektroniczne przesyłanie programów komputerowych za pośrednictwem Internetu, dzierżawa czasu dostępu
do witryn internetowych, przesyłanie wiadomości za pomocą sieci
internetowych, zapewnienie wielu użytkownikom wydzwanianego
i wydzielonego dostępu do Internetu, nadawanie programów radiowych i telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, przez satelity
i bezprzewodowo, nadawanie symultaniczne telewizji za pośrednictwem globalnych sieci komunikacyjnych, Internetu i sieci bezprzewodowych, transmisje na żywo dostępne prze strony główne w Internecie, transmisje strumieniowe audio i video, usługi telekomunikacyjne
świadczone w oparciu o Internet, telekomunikacja informacyjna,
w tym strony internetowe, łączność za pośrednictwem terminali komputerowych, umożliwianie dostępu do sieci telekomunikacyjnych
i komputerowych, łączność bezprzewodowa, usługi agencji informacyjnych, przekazywanie on-line kartek z życzeniami, usługi dostępu
do Internetu, zapewnianie dostępu do blogów internetowych, za-
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pewnianie dostępu do stron internetowych, usługi wideokonferencji, usługi telefonii internetowej, wypożyczanie sprzętu telekomunikacyjnego, usługi portalu internetowego obejmujące usługi
telekomunikacyjne świadczone przez portal internetowy jak: przesyłanie za pośrednictwem Internetu plików cyfrowych, informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych z zakresu wiadomości bieżących, zdrowia, edukacji, nauki, techniki, rekreacji, żywienia, stylu
życia, rozrywki, fantasy, hobby i sportu, usługi poczty elektronicznej,
usługi ogłoszeń elektronicznych (bulletin boards), obsługa internetowych forów dyskusyjnych, obsługa komunikatorów internetowych, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pomocą sieci telekomunikacyjnych, sieci komputerowych, łączy
satelitarnych oraz innych środków łączności, umożliwienie dostępu
do treści, stron internetowych i portali, przydzielanie dostępu do baz
danych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, 41 usługi edukacyjne, w tym organizowanie
i obsługa konferencji, wykładów, warsztatów, seminariów, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie szkoleń, usługi w zakresie rozrywki, w tym organizowanie obsługa konferencji, widowisk
artystycznych, imprez rekreacyjnych i sportowych oraz widowisk
rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie sportowych gier i zawodów w dziedzinie fantasy, rezerwacja i dystrybucja biletów na imprezy rozrywkowe, kulturalne i sportowe, udostępnianie publikacji
on-line nie do pobrania, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej nie do pobrania w Internecie,
udostępnianie dzwonków telefonicznych on-line za pośrednictwem
Internetu, udostępnianie klipów muzycznych on-line za pośrednictwem Internetu, publikacja książek i czasopism on-line nie do pobrania, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, publikacja on-line dzienników internetowych z treściami zdefiniowanymi
przez użytkownika z zakresu literatury, publicystyki społecznej, kulturalnej, dotyczącej stylu życia i polityki, udostępnianie komiksów
i opowieści w formie graficznej nie do pobrania, publikacja tekstów
innych niż reklamowe, dostarczanie rozrywki za pośrednictwem Internetu, w tym gier on-line, programów sportowych i kulturalnych,
informacja o rozrywce, rekreacji, turystyce, edukacji, hobby, sporcie,
fantasy, kulturze, modzie, i zagadnieniach dotyczących stylu życia,
produkcja, obsługa i prezentacja konkursów, zawodów, gier i quizów
dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi elektronicznych
zbiorów bibliotecznych, organizowanie loterii, usługi muzeów on –
line, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, pisanie
tekstów innych niż reklamowe, produkcja filmów innych niż reklamowe, usługi reporterskie, produkcja materiałów audiowizualnych, materiałów audio i wideo, udostępnianie usług audiowizualnych, audycji telewizyjnych, seriali, filmów, transmisji wydarzeń sportowych
i kulturalnych za pośrednictwem sieci komputerowych, sieci bezprzewodowych i sieci telekomunikacyjnych w czasie wybranym
przez odbiorcę lub/i na żądanie odbiorcy, fotoreportaże, 42 usługi
komputerowe, w tym programowanie komputerowe, projektowanie
systemów komputerowych, administrowanie serwerami komputerowymi, tworzenie i konserwacja stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie internetowych stron własnych osób trzecich,
komputerowe zabezpieczanie przeciwwirusowe i antyspamowe, zabezpieczanie systemów komputerowych przed nieupoważnionym
dostępem, projektowanie, rozbudowywanie i uaktualnianie sprzętu
komputerowego i oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, czasowe udostępnianie on-line
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie Jako usługa
SaaS, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, usługi
w zakresie sieci komputerowej, usługi inżynieryjne w zakresie programowania komputerowego, usługi w zakresie pomocy technicznej
i konserwacji oprogramowania komputerowego, usługi doradcze
w zakresie interfejsów człowiek-maszyna do oprogramowania komputerowego, usługi dostawcy usług aplikacyjnych, mianowicie hosting, aplikacji oprogramowania komputerowego dla osób trzecich,
opracowywanie, aktualizowanie, opracowywanie, aktualizowanie
i utrzymywanie wyszukiwarki sieci telekomunikacyjnej, obsługa wyszukiwarki internetowej, udostępnianie wyszukiwarki internetowej,
hosting stron internetowych, usługi testowania użyteczności witryn
internetowych, projektowanie, opracowywanie, tworzenie i utrzymywanie stron i witryn internetowych, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, aktualizacja stron internetowych dla
osób trzecich, tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, wdrażanie i zarządzanie stronami internetowymi na rzecz
osób trzecich, instalowanie stron internetowych w Internecie
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na rzecz osób trzecich, tworzenie zapisanych elektroniczne stron internetowych dla usług on-line i Internetu, hosting serwerów, hosting
treści cyfrowych w Internecie, usługi chmury obliczeniowej, powielanie oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja kodów informatycznych
dla osób trzecich, konwersja programów komputerowych inna niż
konwersja fizyczna, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego
oprogramowania komputerowego do użytku w projektowaniu, tworzeniu, hostingu, konserwacji i obsłudze osobistych witryn internetowych, usługi w zakresie integracji oprogramowania komputerowego, leasing oprogramowania komputerowego, udostępnianie
oprogramowania komputerowego, które można pobierać z globalnej sieci komputerowej, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego wykorzystywanego do tworzenia i publikacji dzienników i blogów on-line, tworzenie map GPS,
przygotowywanie map cyfrowych, usługi digitalizacji map, przechowywanie danych elektronicznych, prace badawczo rozwojowe w zakresie komputerów, Internetu, mediów elektronicznych, telekomunikacji, informatyki i oprogramowania komputerowego, wsparcie
techniczne dotyczące obsługi, reklamowania i marketingu stron internetowych na rzecz osób trzecich i zarządzania nimi, informacja
on-line dotycząca komputerów, oprogramowania komputerowego,
telekomunikacji, informatyki, nauki i techniki, usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego,
45 prywatne usługi świadczone w celu zaspokojenia potrzeb osób
indywidualnych, mianowicie usługi serwisów społecznościowych
on-line, usługi pośrednictwa w zawieraniu znajomości przez Internet, umożliwianie samoprezentacji w celu nawiązania kontaktów towarzyskich w Internecie.

(111) 296716
(220) 2015 05 25
(210) 442902
(151) 2017 03 02
(441) 2015 09 14
(732) PIEKARNIA-CUKIERNIA GRONO PIOTR GRONDYS TADEUSZ
GRONDYS STEFANIA GRONDYS SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra, PL.
(540) GRONO
(540)

Kolor znaku: żółty, biały, brązowy
(531) 08.01.01, 26.01.02
(510), (511) 30 żywność na bazie mąki, chleb, bułki, ciasto, ciastka,
wyroby cukiernicze, torty, placki, biszkopty, pierniki, czekolada.
(111) 296717
(220) 2015 06 26
(210) 444096
(151) 2017 03 20
(441) 2015 10 12
(732) MISIAK KATARZYNA, Toruń, PL.
(540) OPEN THE DOOR
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania marketingowe, wynajmowanie maszyn i urządzeń dla biura, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków,
prospektów, broszur], doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania
działalnością gospodarczą, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
kolportaż próbek, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, 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, rekrutacja personelu, rozlepianie plakatów reklamowych, produkcja
filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, public relations, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotki, prospekty, druki, próbki], wynajmowanie nośników reklamowych, 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie przyjęć [rozrywka], rozrywka, informacja o rozrywce, widowiska
rozrywkowe, usługi obozów wakacyjnych [rozrywka], organizacja
wystaw związanych z kulturą lub edukacją, 43 bary szybkiej obsługi
[snack-bary], biura [agencje] zakwaterowania [hotele, pensjonaty],
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hotele, kawiarnie, pensjonaty, rezerwacje kwater na pobyt czasowy,
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, rezerwacje kwater
na pobyt czasowy, usługi barowe.

(111) 296718
(220) 2015 07 07
(210) 444512
(151) 2016 03 21
(441) 2015 10 26
(732) LUBELSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CYDRU,
Mikołajówka, PL.
(540) ZACYDROWANI
(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, bilbordy, afisze, plakaty, drukowane repertuary
i rozkłady godzinowe, druki zawiadomień i zaproszeń, bilety, bony
i kupony, wizytówki, kodowane karty niemagnetyczne, 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 machè, 33 napoje
alkoholowe, niskoprocentowe napoje alkoholowe, cydry, 35 usługi
w zakresie promocji polskiego cydru oraz jego popularyzacji wśród
konsumentów, usługi w zakresie promocji i wspierania działalności
polskich producentów jabłek, lokalnego przetwórstwa rolno-spożywczego oraz lokalnych producentów cydrów, usługi w zakresie
wspierania producentów cydrów w wykreowaniu cydru jako narodowego, polskiego produktu niskoalkoholowego, usługi w zakresie
wspierania producentów cydrów w działaniach zapobiegających deprecjonowaniu jakości polskiego cydru, usługi w zakresie wspierania
producentów cydrów w budowaniu aktywnego, profesjonalnego
i opiniotwórczego lobby miłośników cydru, usługi w zakresie lobbingu handlowego, usługi w zakresie wspierania producentów cydrów
poprzez stworzenie i wykreowanie renomowanej nagrody za zasługi
w ich branży, usługi w zakresie promowania w społeczeństwie zasad
odpowiedzialnego spożywania alkoholu oraz zmiany struktury spożywania alkoholu w kierunku zwiększenia udziału konsumpcji wysokojakościowych i naturalnych napojów niskoalkoholowych, usługi
w zakresie promowania w społeczeństwie zasad postępowania pozwalających zapobiegać alkoholizmowi i jego skutkom, usługi w zakresie promowania w społeczeństwie trzeźwości w miejscu pracy
oraz trzeźwości uczestników ruchu drogowego, usługi w zakresie promowania zdrowego trybu życia, usługi w zakresie organizowania wystaw, targów, loterii, zawodów i konkursów w celach reklamowych
i promocyjnych, usługi public relations, 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 publikacji tekstów reklamowych, usługi w zakresie tworzenia i rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci próbek, ulotek, katalogów, prospektów i broszur informacyjnych, usługi w zakresie
badań rynkowych i badań opinii publicznej, usługi w zakresie badań
statystycznych, usługi w zakresie prac biurowych, usługi informacyjne i doradcze w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej i rolniczej oraz w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą i rolniczą, usługi w zakresie prowadzenia sklepów zajmujących się sprzedażą cydrów i napojów alkoholowych, usługi w zakresie
prowadzenia sklepów, w tym sklepów internetowych, zajmujących
się sprzedażą napojów bezalkoholowych, artykułów żywnościowych,
odzieży, artykułów sportowych, artykułów piśmiennych, artykułów
gospodarstwa domowego, książek, czasopism i publikacji na nośnikach papierowych i elektronicznych, 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 pli-
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kach komputerowych, usługi w zakresie wyszukiwania danych i informacji za pośrednictwem internetu i sieci bezprzewodowych, usługi
w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz danych oraz
sortowania, systematyzacji i wyszukiwania danych w komputerowych bazach danych, 38 usługi portalu internetowego polegające
na zapewnieniu wielu użytkownikom dostępu on-line do informacji
w sieciach komputerowych, elektronicznych baz danych, list i grup
dyskusyjnych oraz społecznościowych, interaktywnych programów
komputerowych, w tym kalkulatorów internetowych, publikacji
i ogłoszeń elektronicznych, a także do innych portali internetowych,
usługi w zakresie komunikacji realizowane za pośrednictwem internetu, sieci telekomunikacyjnych, sieci radiowych oraz innych sieci
umożliwiających komunikację pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, usługi umożliwiające użytkownikowi wysyłanie i/iub odbieranie informacji, danych, dźwięków i obrazów za pośrednictwem
internetu, sieci telekomunikacyjnych, sieci radiowych oraz innych sieci umożliwiających komunikację pomiędzy różnymi urządzeniami
elektronicznymi, usługi w zakresie bezprzewodowej transmisji informacji, danych, dźwięków i obrazów, usługi w zakresie emisji telewizyjnej i radiowej, usługi w zakresie transmisji programów telewizyjnych
i radiowych, usługi agencji informacyjnych i prasowych, 41 usługi
w zakresie edukacji i rozrywki, usługi związane z organizacją i prowadzeniem imprez o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i edukacyjnym, usługi w zakresie organizacji wystaw i festynów w celach rozrywkowych i edukacyjnych, usługi związane z organizacją czasu
wolnego i wypoczynku osób dorosłych i dzieci, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia pokazów, loterii i konkursów o charakterze
edukacyjnym, kulturalnym i rozrywkowym, 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 edukacyjnym, rozrywkowym
i kulturalnym, usługi animatorów kultury usługi w zakresie udostępniania pomieszczeń i przestrzeni dla potrzeb organizacji zajęć i imprez o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rozrywkowym, usługi
informacyjne dotyczące rekreacji i wypoczynku, usługi informacyjne
dotyczące imprez o charakterze edukacyjnym, rozrywkowym i kulturalnym, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia centrum wiedzy
i informacji o cydrze, usługi edukacyjne świadczone przez centrum
wiedzy i informacji o cydrze, usługi w zakresie edukacji świadczone
wobec mediów i konsumentów w wypadku deprecjonowania przez
nich jakości polskiego cydru, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia ceremonii przyznania producentom cydrów nagrody za zasługi w ich branży, usługi punktów degustacji cydrów i napojów bezalkoholowych, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia pracowni
specjalistycznych, usługi klubów zdrowia, usługi polegające na publikowaniu tekstów innych, niż teksty reklamowe, na nośnikach papierowych i elektronicznych oraz w internecie, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia konferencji, kongresów, sympozjów, seminariów
i zjazdów, usługi w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów, usługi
w zakresie prowadzenia kursów, w tym kursów korespondencyjnych,
usługi w zakresie wypożyczania nośników z filmami i nagraniami
dźwiękowymi, usługi w zakresie wypożyczania książek, czasopism
i publikacji na nośnikach papierowych i elektronicznych, usługi polegające na odtwarzaniu filmów i nagrań dźwiękowych, usługi fotograficzne w zakresie wykonywania zdjęć oraz usługi w zakresie rejestrowania dźwięku i obrazu na taśmie filmowej, taśmie wideo oraz
na nośnikach elektronicznych, 45 usługi lobbingu politycznego
umożliwiające miłośnikom cydru udział w tworzeniu i opiniowaniu
projektów aktów prawnych i innych uregulowań dotyczących produkcji, handlu i konsumpcji cydru, przygotowywanych przez instytucje i organizacje rządowe, samorządowe i pozarządowe, usługi informacyjne i doradcze w zakresie tworzenia standardów produkcyjnych,
transportowych i handlowych odnoszących się do cydru, usługi w zakresie wspierania producentów cydrów w opracowaniu modelowych
i rekomendowanych standardów produkcji cydrów począwszy od doboru odmian jabłek, poprzez proces pozyskiwania soku, jego fermentacji, aż do pakowania cydrów w opakowania jednostkowe, usługi informacyjne i doradcze w zakresie tworzenia standardów
zapobiegających obniżaniu jakości cydru .

(111) 296719
(220) 2015 07 27
(210) 445264
(151) 2017 04 20
(441) 2015 11 09
(732) PIECHOCKI SEBASTIAN KONCEPTLAB, Szczecin, PL.
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(540) KONCEPTLAB
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania marketingowe, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, doradztwo w zakresie
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, marketing, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, obróbka tekstów, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo
handlowe], prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie
materiałów reklamowych, agencje public relations, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie reklamowych
i sponsorowanych tekstów, przygotowywanie reklam prasowych,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 41 działalność artystyczna,
fotografie, fotoreportaże, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, organizowanie i obsługa konferencje, publikowanie
książki, organizowanie i prowadzenia warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, pisanie tekstów innych niż reklamowych,
producenckie usługi muzyczne, produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], usługi komponowania układu
graficznego publikacji inne niż do celów reklamowych, 42 usługi artystów grafików, prace badawczo -rozwojowe, projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, doradztwo architektoniczne,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacje
oprogramowania komputerowego,projektowanie systemów komputerowych, konserwacja oprogramowania komputerowego,usługi
świadczone przez laboratoria naukowe,usługi projektantów mody,
projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, usługi architektoniczne, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, wzornictwo przemysłowe.
(111) 296720
(220) 2015 08 19
(210) 446070
(151) 2017 04 10
(441) 2015 11 23
(732) GIC SZYMON, Poznań, PL.
(540) NUUA
(510), (511) 37 usługi budowlane, usługi napraw w zakresie
budownictwa-naprawy budynków, konstrukcji budowlanych i instalacji budowlanych, usługi instalacyjne w zakresie wykonywania
instalacji budowlanych w budownictwie, 42 badania oraz usługi
naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe
i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, usługi projektowania instalacji budowlanych w budownictwie, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne,
usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane
z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(111) 296721
(220) 2015 09 01
(210) 446507
(151) 2017 04 26
(441) 2015 12 07
(732) BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) SKO 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) 296722
(151) 2017 03 30

(220) 2015 09 01
(441) 2015 12 07

(210) 446509
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(732) BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) Szkolne Kasy Oszczędności 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) 296723
(220) 2015 09 01
(210) 446510
(151) 2017 03 30
(441) 2015 12 07
(732) BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) SKO 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) 296724
(220) 2015 09 07
(151) 2017 04 10
(441) 2015 12 07
(732) KALISZ WANDA, Włocławek, PL.
(540) PRO -MET
(540)

(210) 446669

Kolor znaku: czarny, ciemnopomarańczowy
(531) 07.01.09, 07.01.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
analiza kosztów, księgowość, przygotowanie listy płac, podatki
(przygotowanie zeznań), fakturowanie, usługi podatkowe.
(111) 296725
(220) 2015 10 28
(210) 447039
(151) 2017 03 15
(441) 2016 03 29
(732) EXPRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Morzywół, PL.
(540) Vogell e-liquid
(540)

Kolor znaku: jasnobrązowy, czarny
(531) 03.07.16, 03.07.22, 03.07.24, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 34 ciekłe roztwory nikotyny do stosowania w e -papierosach, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, waporyzatory dla palaczy do stosowania doustnego.

(111) 296726
(220) 2015 09 16
(210) 447054
(151) 2017 04 03
(441) 2015 12 21
(732) INTER CARS MARKETING SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) IC
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.02.05, 26.02.07, 26.11.06, 26.11.11, 29.01.12
(510), (511) 1 preparaty do klejenia, gruntowania, preparaty do lutowania, substancje do naprawy opon, 3 środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, środki do nadawania połysku,
preparaty do usuwania rdzy, zmywacze silikonowe, 4 oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również paliwo silnikowe na bazie spirytusu), denaturat, dodatki niechemiczne do paliw silnikowych, oleje
do farb, oleje do natłuszczania, oleje silnikowe, środki do usuwania
pyłu, 7 części zamienne do silników, filtry do maszyn fitrujących, filtry powietrza chłodnic silników, filtry jako części maszyn i silników,
części zamienne do maszyn rolniczych, 8 narzędzia i przyrządy
ręczne (o napędzie ręcznym), brzeszczoty pił, cęgi do cięcia drutu,
tarcze cierne szlifierskie, przyrządy do cięcia, dźwignie, gwintownice, imadła, klucze, lewarki uruchamiane ręcznie, łomy-drągi żelazne,
pistolety ręczne do wytłaczania masy uszczelniającej, młotki, narzędzia ręczne do zdejmowania izolacji, nożyce, nożycowe przyrządy
ręczne, obcęgi, perforatory (narzędzia o napędzie ręcznym), pilniki,
piły, piły wyrzynarki, przebijaki, pompki ręczne, rozwiertaki, przyrządy do cięcia rur, skrobaki, szczypce, kleszcze, ręczne przyrządy
do szlifowania i ścierania, śrubokręty, świdry, ręczne tarcze szlifierskie, taśmy do przeciągania przewodów elektrycznych (narzędzia),
wiertarki piersiowe (świdry korbowe), wiertła, wycinarki, szpachle,
łopatki, 9 alarmy antywłamaniowe dla pojazdów: urządzenia chroniące przed kradzieżą, okulary ochronne dla motocyklistów, okulary
przeciwsłoneczne, dystrybutory paliwa, kaski ochronne dla motocyklistów, odzież chroniąca przed wypadkami, odzież ochronna dla
motocyklistów, nakolanniki, ochraniacze dla motocyklistów, maski
ochronne, osłony przeciwodblaskowe, parkometry, pasy bezpieczeństwa do motocykli, radary, radia do pojazdów, rejestratory przebytej drogi, rękawice ochronne dla motocyklistów, maski ochronne,
filtry do masek do oddychania, 12 pojazdy mechaniczne, silniki, części zamienne do pojazdów mechanicznych, akcesoria samochodowe ujęte w tej klasie, przyczepy, naczepy, urządzenia elektroniczne
chroniące pojazdy przed kradzieżą: pojazdy jednośladowe, skutery,
motorowery, motocykle, quady, części zamienne do samochodów,
skuterów, motorowerów, motocykli, quadów, pojazdy mechaniczne,
mechanizmy napędowe do pojazdów, przyczepy, przyczepy bagażowe, samochody, silniki do pojazdów, części zamienne do pojazdów
mechanicznych, samochodów osobowych i ciężarowych, naczep,
przyczep, autobusów, części konstrukcyjne do pojazdów, części
karoserii do pojazdów, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi w zakresie badania rynku, sondaże opinii publicznej, zwłaszcza
związane z tematyką motoryzacyjną, organizowanie targów i wystaw handlowych w celach handlowych i reklamowych dotyczących
zagadnień motoryzacji, zarządzanie targami i wystawami o charakterze handlowym i reklamowym, pozyskiwanie danych do baz
danych, systematyzowanie tych danych i zarządzanie tymi danymi,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, usługi reklamowe i promocyjne, dostarczanie informacji marketingowych,
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handlowych i statystycznych dotyczących biznesu, pomoc w nawiązywaniu sieci kontaktów handlowych, pośrednictwo w kontaktach
handlowych i gospodarczych, organizowanie i prowadzenie imprez
biznesowych w celach handlowych i reklamowych, usługi w zakresie
marketingu i prezentacji, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, przetwarzanie danych, sprzedaż
hurtowa i detaliczna samochodów, skuterów, motorowerów, motocykli, quadów i części zamiennych do samochodów, skuterów, motocykli, motorowerów, quadów, sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów i części zamiennych do pojazdów, sprzedaż hurtowa i detaliczna
przez internet samochodów, skuterów, motorowerów, motocykli,
quadów i części zamiennych do samochodów, skuterów, motorowerów, motocykli, quadów, sprzedaż przez internet pojazdów i części
zamiennych do pojazdów, reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, organizowanie,
przeprowadzanie i nadzorowanie promocyjnych planów motywacyjnych, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej,
promocja sprzedaży, reklama i promocja sprzedaży dotyczącej towarów i usług oferowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną, usługi pośrednictwa handlowego
i doradztwa w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług,
usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów silnikowych, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi w zakresie
organizowania pokazów towarów związane ze sprzedażą, usługi
w zakresie promocji sprzedaży, 37 usługi w zakresie obsługi i napraw
pojazdów mechanicznych, przyczep, naczep, statków, platform,
konstrukcji pływających, usługi warsztatów naprawy pojazdów, serwisowanie urządzeń, obsługa pojazdów, mycie pojazdów, naprawa
pojazdów, regulacja pojazdów, usługi tuningu pojazdów, regeneracja części zamiennych do pojazdów mechanicznych, silników pojazdów, usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja, stacje
obsługi pojazdów, naprawy, konserwacja i tankowanie pojazdów,
39 usługi w zakresie wynajmu i wypożyczania pojazdów, ciężarówek, przyczep, naczep, samochodów, skuterów, motorowerów,
motocykli, quadów i innych pojazdów, wynajem narzędzi, maszyn
i urządzeń do obsługi i napraw pojazdów mechanicznych, przyczep,
statków, platform, konstrukcji pływających, sprzętu do konserwacji
pojazdów, urządzeń do czyszczenia pojazdów, 41 rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi w zakresie organizowania krajowych, zagranicznych rajdów i wyścigów rowerowych, motorowych,
samochodowych, imprez promocyjnych sportowych, rozgrywek
sportowych i zawodów sportowych, usługi związane z ustawicznym
kształceniem dorosłych, 42 doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, oprogramowania, prace badawczo -rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, prowadzenie portali internetowych o charakterze branżowym, w szczególności dotyczących
tematyki motocykli, skuterów, quadów i sportu samochodowego,
administrowanie stronami komputerowymi (internetowymi), badania techniczne, badania samochodów..

(111) 296727
(220) 2015 09 16
(210) 447056
(151) 2017 04 03
(441) 2015 12 21
(732) INTER CARS MARKETING SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) IC INTER CARS
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.10, 26.04.18, 26.02.03, 26.02.05,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.13, 26.11.06, 26.11.11
(510), (511) 1 preparaty do klejenia, gruntowania, preparaty do lutowania, substancje do naprawy opon, 3 środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, środki do nadawania połysku,
preparaty do usuwania rdzy, zmywacze silikonowe, 4 oleje i tłuszcze
przemysłowe, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające
i wiążące, paliwa (również paliwo silnikowe na bazie spirytusu), denaturat, dodatki niechemiczne do paliw silnikowych, oleje do farb,
oleje do natłuszczania, oleje silnikowe, środki do usuwania pyłu,
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7 części zamienne do silników, filtry do maszyn fitrujących, filtry powietrza chłodnic silników, filtry jako części maszyn i silników, części
zamienne do maszyn rolniczych, 8 narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), brzeszczoty pił, cęgi do cięcia drutu, tarcze cierne
szlifierskie, przyrządy do cięcia, dźwignie, gwintownice, imadła,
klucze, lewarki uruchamiane ręcznie, łomy-drągi żelazne, pistolety
ręczne do wytłaczania masy uszczelniającej, młotki, narzędzia ręczne
do zdejmowania izolacji, nożyce, nożycowe przyrządy ręczne, obcęgi,
perforatory (narzędzia o napędzie ręcznym), pilniki, piły, piły wyrzynarki, przebijaki, pompki ręczne, rozwiertaki, przyrządy do cięcia rur,
skrobaki, szczypce, kleszcze, ręczne przyrządy do szlifowania i ścierania, śrubokręty, świdry, ręczne tarcze szlifierskie, taśmy do przeciągania przewodów elektrycznych (narzędzia), wiertarki piersiowe
(świdry korbowe), wiertła, wycinarki, szpachle, łopatki, 9 alarmy antywłamaniowe dla pojazdów: urządzenia chroniące przed kradzieżą,
okulary ochronne dla motocyklistów, okulary przeciwsłoneczne, dystrybutory paliwa, kaski ochronne dla motocyklistów, odzież chroniąca
przed wypadkami, odzież ochronna dla motocyklistów, nakolanniki,
ochraniacze dla motocyklistów, maski ochronne, osłony przeciwodblaskowe, parkometry, pasy bezpieczeństwa do motocykli, radary,
radia do pojazdów, rejestratory przebytej drogi, rękawice ochronne
dla motocyklistów, maski ochronne, filtry do masek do oddychania,
12 pojazdy mechaniczne, silniki, części zamienne do pojazdów mechanicznych: akcesoria samochodowe ujęte w tej klasie, przyczepy,
naczepy, urządzenia elektroniczne chroniące pojazdy przed kradzieżą: pojazdy jednośladowe, skutery, motorowery, motocykle, quady,
części zamienne do samochodów, skuterów-, motorowerów, motocykli, quadôw, pojazdy mechaniczne, mechanizmy napędowe do pojazdów, przyczepy, przyczepy bagażowe, samochody, silniki do pojazdów, części zamienne do pojazdów mechanicznych, samochodów
osobowych i ciężarowych, naczep, przyczep, autobusów: części
konstrukcyjne do pojazdów, części karoserii do pojazdów, 25 odzież:
obuwie: nakrycia głowy, 35 usługi w zakresie badania rynku, sondaże opinii publicznej, zwłaszcza związane z tematyką motoryzacyjną,
organizowanie targów i wystaw handlowych w celach handlowych
i reklamowych dotyczących zagadnień motoryzacji, zarządzanie
targami i wystawami o charakterze handlowym i reklamowym, pozyskiwanie danych do baz danych, systematyzowanie tych danych
i zarządzanie tymi danymi, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, usługi reklamowe i promocyjne, dostarczanie informacji
marketingowych, handlowych i statystycznych dotyczących biznesu,
pomoc w nawiązywaniu sieci kontaktów handlowych, pośrednictwo
w kontaktach handlowych i gospodarczych, organizowanie i prowadzenie imprez biznesowych w celach handlowych i reklamowych,
usługi w zakresie marketingu i prezentacji, doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, przetwarzanie
danych, sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów, skuterów, motorowerów, motocykli, quadów i części zamiennych do samochodów,
skuterów, motocykli, motorowerów, quadów, sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów i części zamiennych do pojazdów, sprzedaż hurtowa i detaliczna przez internet samochodów, skuterów, motorowerów,
motocykli, quadów i części zamiennych do samochodów, skuterów,
motorowerów, motocykli, quadów, sprzedaż przez internet pojazdów
i części zamiennych do pojazdów, reklama, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, organizowanie,
przeprowadzanie i nadzorowanie promocyjnych planów motywacyjnych, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej,
promocja sprzedaży, reklama i promocja sprzedaży dotyczącej towarów i usług oferowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną, usługi pośrednictwa handlowego
i doradztwa w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług,
usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów silnikowych, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi w zakresie
organizowania pokazów towarów związane ze sprzedażą, usługi
w zakresie promocji sprzedaży, 37 usługi w zakresie obsługi i napraw pojazdów mechanicznych, przyczep, naczep, statków, platform,
konstrukcji pływających, usługi warsztatów naprawy pojazdów, serwisowanie urządzeń, obsługa pojazdów, mycie pojazdów, naprawa
pojazdów, regulacja pojazdów, usługi tuningu pojazdów, regeneracja
części zamiennych do pojazdów mechanicznych, silników pojazdów,
usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja, stacje obsługi pojazdów, naprawy, konserwacja i tankowanie pojazdów, 39 usługi
w zakresie wynajmu i wypożyczania pojazdów, ciężarówek, przyczep,
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naczep, samochodów, skuterów, motorowerów, motocykli, quadów
i innych pojazdów, wynajem narzędzi, maszyn i urządzeń do obsługi i napraw pojazdów mechanicznych, przyczep, statków, platform,
konstrukcji pływających, sprzętu do konserwacji pojazdów, urządzeń
do czyszczenia pojazdów, 41 rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi w zakresie organizowania krajowych, zagranicznych
rajdów i wyścigów rowerowych, motorowych, samochodowych, imprez promocyjnych sportowych, rozgrywek sportowych i zawodów
sportowych, usługi związane z ustawicznym kształceniem dorosłych,
42 doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, oprogramowania, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych
i technicznych, prowadzenie portali internetowych o charakterze
branżowym, w szczególności dotyczących tematyki motocykli, skuterów, quadów i sportu samochodowego, administrowanie stronami
komputerowymi (internetowymi), badania techniczne, badania samochodów..

(111) 296728
(220) 2015 09 24
(210) 447329
(151) 2017 04 07
(441) 2016 01 04
(732) CAGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wysogotowo, PL.
(540) C CAGEN
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 7 agregaty prądotwórcze zasilane silnikami benzynowymi, oraz wysokoprężnymi silnikami diesla, agregaty prądotwórcze
zasilane gazem, agregaty prądotwórcze zasilane biopaliwem .
(111) 296729
(220) 2015 09 30
(210) 447546
(151) 2016 05 31
(441) 2016 01 04
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE HANDLOWO-USŁUGOWE MIPAMA IMPORT-EXPORT EMILIA I ZBIGNIEW
SZAFARZ SPÓŁKA JAWNA, Opatówek, PL.
(540) Fruity paper
(540)

3569

(510), (511) 16 wyroby z kartonu, formularze, afisze, plakaty, albumy,
atlasy, publikacje drukowane, druki, gazety, czasopisma, periodyki,
książki, podręczniki szkolne, ulotki, skrypty, foldery, broszury, notesy,
kalendarze, skoroszyty, segregatory, zeszyty, prospekty, plany, rysunki, śpiewniki, karty pocztowe, fotografie, wydawnictwa naukowe,
materiały piśmienne, materiały instruktażowe, dydaktyczne i szkoleniowe, 41 usługi w zakresie edukacji, nauczania, nauczania korespondencyjnego, nauczania przedszkolnego, informacji o edukacji,
kształcenie teoretyczne i praktyczne, przedszkola, usługi w zakresie
prowadzenia kursów językowych, usługi w zakresie prowadzenia
przedszkola, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły z internatem, usługi edukacyjne
świadczone przez wyższe uczelnie, usługi organizowania konferencji, konkursów, zjazdów, kursów w tym korespondencyjnych, organizowanie zajęć sportowych, organizowanie zawodów sportowych,
obozów, obozów wakacyjnych i sportowych, kolonii, publikowanie
książek i tekstów innych niż reklamowe, usługi w zakresie publikacji
i wydawnictw, także w formie on-line, usługi w zakresie udostępniania on-line publikacji, usługi w zakresie udzielania informacji o szkoleniach, kursach, programach edukacyjnych, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia projektów edukacyjnych, ekologicznych
i społecznych, imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych oraz
kursów, szkoleń, w tym z wykorzystaniem Internetu, usługi w zakresie organizowania i przeprowadzenia konferencji oraz wystaw
o problematyce społecznej, edukacyjnej, sportowej i kulturalnej,
organizowanie i obsługa imprez okolicznościowych oraz konkursów
o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, informacja o imprezach
naukowych, organizowanie obozów naukowych, ustanawianie i wręczanie nagród za osiągnięcia naukowe, 43 usługi w zakresie prowadzenia żłobków, usługi gastronomiczne, usługi w zakresie prowadzenia stołówek, wydawania posiłków, placówki opieki nad dziećmi.

(111) 296731
(220) 2015 10 08
(151) 2017 03 31
(441) 2016 01 18
(732) DISTANCE SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) SNEAKERS
(540)

(210) 447865

Kolor znaku: biały, jasnobrązowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 obuwie i odzież z tworzyw naturalnych i sztucznych,
35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej
i poprzez Internet takich towarów jak: obuwie i odzież z tworzyw naturalnych i sztucznych.
(111) 296732
(220) 2015 10 15
(151) 2017 03 23
(441) 2016 01 18
(732) ENOC Marketing L.L.C., Dubai, AE.
(540) EPPCO
(540)

(210) 448135

(531) 26.02.03, 27.05.01
(510), (511) 29 chipsy owoce, przekąski na bazie owoców, pulpa
owocowa ( miazga owocowa).
(111) 296730
(220) 2015 10 05
(210) 447749
(151) 2017 04 25
(441) 2016 01 04
(732) STOWARZYSZENIE WSPIERANIA EDUKACJI I RODZINY
STERNIK, Warszawa, PL.
(540) STRUMIENIE
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały
(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12

(531) 26.11.06, 27.05.01
(510), (511) 4 oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, wyroby pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również benzyny silnikowe) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlania.
(111) 296733
(220) 2015 10 19
(210) 448260
(151) 2017 04 27
(441) 2016 01 18
(732) ZNMR MOTORS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostróda, PL.
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(540) ZNMR OSTRÓDA MOTORS COMPANY
(540)

wej, alergicznej, wrażliwej, suchej, trądzikowej, skóry z problemami
naczynkowymi, 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 do celów leczniczych, suplementy diety wspomagające odchudzanie do celów leczniczych, herbaty ziołowe lecznicze, środki do higieny intymnej.

Kolor znaku: biały, granatowy, szary, zielony
(531) 15.01.17, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 mechaniczne narzędzia rolnicze o napędzie innym niż
ręczny, maszyny stosowane w rolnictwie, ciągniki rolnicze, obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach
lądowych), inkubatory do jaj, wały korbowe.
(111) 296734
(220) 2015 10 20
(151) 2017 04 06
(441) 2016 01 18
(732) KARITE PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Q SQINIQA 360º SKIN care CONCEPT
(540)
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(111) 296735
(220) 2015 10 20
(151) 2017 04 06
(441) 2016 01 18
(732) KARITE PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Q SQINIQA PHARMA SKIN CONCEPT
(540)

(210) 448314

(210) 448310

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, srebrny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i do ciała, emulsje do twarzy i do ciała, płyny do twarzy i do ciała, żele do twarzy i do ciała, masła
do twarzy i do ciała, pianki do twarzy i do ciała, maski kosmetyczne,
maski kremowe, maski żelowe, maski proszkowe, oliwki i balsamy
do skóry, środki do mycia i pielęgnacji stóp, emulsje do dłoni i do stóp,
olejki do dłoni i do stóp, masło do dłoni, masło do stóp, mydła, środki
do mycia i kąpieli, środki do mycia i pielęgnacji włosów, 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 i kolońskie, olejki eteryczne, dezodoranty i antyperspiranty, środki do makijażu i demakijażu,
fluidy, środki do pielęgnacji i malowania ust, środki do pielęgnacji
i malowania paznokci, środki do opalania i chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samoopalania, środki do depilacji, pudry do makijażu, pudry do kąpieli, pudry higieniczne, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, artykuły toaletowe zawarte w tej
klasie, pianki do golenia, żele do golenia, balsamy po goleniu, balsamy do ciała i do włosów preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
ciała i włosów, toniki do włosów, toniki do skory, toniki kosmetyczne
do ciała i do twarzy, toniki do użytku kosmetycznego, serum pielęgnacyjne, serum do celów kosmetycznych, preparaty złuszczające
do pielęgnacji i oczyszczania skóry (peelingi), mleczka do demakijażu, mleczka po goleniu, mleczka po opalaniu, mleczka oczyszczające
do twarzy, kosmetyki w gotowych zestawach, 5 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 dłoni, 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 atopo-

Kolor znaku: pomarańczowy, szary, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i do ciała, emulsje do twarzy i do ciała, płyny do twarzy i do ciała, żele do twarzy i do ciała, masła
do twarzy i do ciała, pianki do twarzy i do ciała, maski kosmetyczne,
maski kremowe, maski żelowe, maski proszkowe, oliwki i balsamy
do skóry, środki do mycia i pielęgnacji stóp, emulsje do dłoni i do stóp,
olejki do dłoni i do stóp, masło do dłoni, masło do stóp, mydła, środki
do mycia i kąpieli, środki do mycia i pielęgnacji włosów, 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 i kolońskie, olejki eteryczne, dezodoranty i antyperspiranty, środki do makijażu i demakijażu,
fluidy, środki do pielęgnacji i malowania ust, środki do pielęgnacji
i malowania paznokci, środki do opalania i chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samoopalania, środki do depilacji, pudry do makijażu, pudry do kąpieli, pudry higieniczne, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, artykuły toaletowe zawarte w tej
klasie, pianki do golenia, żele do golenia, balsamy po goleniu, balsamy do ciała i do włosów preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
ciała i włosów, toniki do włosów, toniki do skory, toniki kosmetyczne
do ciała i do twarzy, toniki do użytku kosmetycznego, serum pielęgnacyjne, serum do celów kosmetycznych, preparaty złuszczające
do pielęgnacji i oczyszczania skóry (peelingi), mleczka do demakijażu, mleczka po goleniu, mleczka po opalaniu, mleczka oczyszczające
do twarzy, kosmetyki w gotowych zestawach, 5 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 dłoni, 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 atopowej, alergicznej, wrażliwej, suchej, trądzikowej, skóry z problemami
naczynkowymi, 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 do celów leczniczych, suplementy diety wspomagające odchudzanie do celów leczniczych, herbaty ziołowe lecznicze, środki do higieny intymnej.

Nr 10/2017
(111) 296736
(220) 2015 10 22
(151) 2017 04 06
(441) 2016 02 01
(732) BITNER KAROLINA KLAREX, Kostrzyn, PL.
(540) KLAREX
(540)
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(210) 448380

Kolor znaku: zielony, pomarańczowy, biały
(531) 05.05.21, 05.11.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 odświeżacze powietrza, 35 zarządzanie w zakresie
zamówień w handlu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z sorbetami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z sorbetami, usługi
w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu.
(111) 296737
(220) 2015 10 26
(151) 2016 06 10
(441) 2016 02 01
(732) APTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) apteneo
(540)

(210) 448481

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 24.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 10 inhalatory, urządzenia do odciągania
mleka z piersi, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, termometry do celów medycznych, aplikatory do leków, bandaże, bańki lekarskie, butelki dla niemowląt, cewniki, irygatory do celów medycznych,
pojemniki do aplikowania leków, aparaty do masażu, pasy do celów
leczniczych, pończochy przeciwżylakowe, smoczki, strzykawki, 35 zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla
osób trzecich, usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, sprzedaż detaliczna lub hurtowa kosmetyków,
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego i suplementów diety, reklama, marketing, promocja sprzedaży dla osób trzecich, rekrutacja personelu, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej.
(111) 296738
(220) 2015 10 26
(210) 448501
(151) 2017 04 04
(441) 2016 02 01
(732) STASIULEWICZ SYLWIA IMAGE INSTYTUT PIĘKNA, Ełk, PL.
(540) Image Instytut Piękna
(510), (511) 44 manicure, tatuowanie.
(111) 296739
(220) 2015 10 28
(210) 448596
(151) 2017 04 13
(441) 2016 02 01
(732) FABRYKA OKIEN DAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL.
(540) DAKO -otwarte na świat
(510), (511) 6 okna i drzwi metalowe, 19 okna i drzwi niemetalowe,
35 usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej okien i drzwi
metalowych oraz niemetalowych w tym drewnianych oraz wielokomorowych profili z tworzyw sztucznych, okuć okiennych i drzwiowych, akcesoriów okiennych, takich jak: rolety zewnętrzne i rolety
wewnętrzne, w tym tekstylne, moskitiery.

3571

(111) 296740
(220) 2015 10 29
(210) 448663
(151) 2016 07 21
(441) 2016 02 01
(732) SMART2STAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) smart2stay
(510), (511) 39 usługi turystyczne, współpraca z różnymi podmiotami
przy organizowaniu wyjazdów turystycznych, usługi związane z organizacją podróży, rezerwacją miejsc na podróż, organizacją wycieczek
oraz rezerwowaniem miejsc na wycieczki, organizacją zwiedzania turystycznego, organizacja pobytów biznesowych w kraju i za granicą,
rezerwacja miejsc w środkach transportu, w tym pośrednictwo i rezerwacja usług w zakresie komunikacji i podróży, czarterowanie, transport
pasażerski, przewóz ludzi i towaru pojazdami mechanicznymi, 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, balów, kongresów, szkoleń, sympozjów, kursów i konferencji, organizowanie i prowadzenie przyjęć,
targów i wystaw związanych z edukacją i kulturą, konkursów i zawodów,
loterii, imprez firmowych i plenerowych, organizacja i prowadzenie
wyjazdów i imprez integracyjnych, organizacja i prowadzenie obozów
i zawodów sportowych, usługi obiektów sportowych, w tym wyciągów
narciarskich, basenów, parków linowych i ścianek wspinaczkowych,
organizacja i prowadzenie obozów wakacyjnych, wypożyczanie infrastruktury i wyposażenia dla potrzeb koncertów oraz targów i wystaw
edukacyjno-kulturalnych nie ujętych w innych klasach, organizowanie
ogródków zabaw dla dzieci, pokazów kaskaderskich, sportów ekstremalnych, turniejów rycerskich, przedstawień teatralnych, występów
muzycznych, spektakli laserowych i pirotechnicznych, parki rozrywki,
usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, fotografowanie,
filmowanie, gimnastyka (instruktaż), prowadzenie kasyn i salonów gier
hazardowych, obsługa sal gry, obsługa gier w systemie on-line, prowadzenie klubów bilardowych, usługi rozrywki, usługi związane z organizacją imprez karaoke, usługi klubowe (nauczanie lub rozrywka), kluby
zdrowia, kluby nocne, usługi edukacyjne, usługi rekreacji, kluby fitness,
obsługa pół golfowych, obsługa sal kinowych, wypożyczanie sprzętu
radiowego, telewizyjnego oraz hi-fi, usługi zespołów muzycznych, publikowanie książek i tekstów innych niż reklamowe, studia filmowe, studia nagrań, wynajmowanie kortów tenisowych, wypożyczanie quadów,
rowerów, sprzętu do paintballu i nordic walking, wypożyczanie sprzętu narciarskiego, wypożyczanie sprzętu i gier sportowych, informacje
o wypoczynku i rozrywce, usługi związane z organizacją wypoczynku,
tresura zwierząt, prowadzenie szkółek jazdy konnej, jazdy narciarskiej,
przejażdżki powozami, kuligi, wędkarstwo, myślistwo sportowe i rekreacyjne, organizowanie polowań, usługi organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
obozów, organizowania wypoczynku, rezerwowanie miejsc przez biura
podróży na imprezy kulturalne, 43 usługi hotelarskie, prowadzenie restauracji i kawiarni, usługi gastronomiczne, usługi przygotowania dań
(żywność, napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, usługi rezerwacji
miejsc w pensjonatach i hotelach, wynajmowanie sal na konferencje,
szkolenia, posiedzenia, informacja o powyższych usługach.
(111) 296741
(220) 2015 11 03
(210) 448802
(151) 2017 03 27
(441) 2016 02 01
(732) BROWAR NAMYSŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów, PL.
(540) BRANIEWO CHMIELONE NA ZIMNO NA WODZIE OLIGOCEŃSKIEJ
BROWAR W BRANIEWIE 1854 B LEGENDA WARMII I MAZUR
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, niebieski, zielony, złoty,
brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 05.11.15, 07.01.01, 04.03.01
(510), (511) 32 piwo.
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(111) 296742
(220) 2015 11 04
(210) 448885
(151) 2017 04 20
(441) 2016 02 15
(732) GŁUC JAN BLACHDOM PLUS, Rybarzowice, PL.
(540) AMALFI PLUS
(510), (511) 40 powlekanie metali, obróbka plastyczna metali, obróbka skrawaniem metali, cięcie, gięcie, spawanie, lutowanie i hartowanie metali, cięcie plazmowe metali, cięcie laserem i strumieniem
wody, obróbka mechaniczna elementów metalowych: zginanie
i kantowanie blach, cięcie blach, obróbka powierzchni blach, frezowanie, wiercenie, szlifowanie, ukosowanie palnikiem, trasowanie
laserem, kalandrowanie materiałów, kompletowanie materiałów
na zamówienie dla osób trzecich.

(111) 296745
(220) 2015 11 10
(210) 449047
(151) 2017 04 21
(441) 2016 02 15
(732) VAN DORSEN ARTISTS SPÓKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) V D A van dorsen artists
(540)

(111) 296743
(220) 2015 11 05
(210) 448909
(151) 2017 04 11
(441) 2016 02 15
(732) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SO! COFFEE
(510), (511) 29 bita śmietana, chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, daktyle, owoce kandyzowane, kompot, napoje mleczne, napoje mleczne z przewagą mleka, sałatki owocowe,
sałatki warzywne, przekąski na bazie owoców, rodzynki, migdały mielone, 30 herbata, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, kawa,
napoje na bazie kawy, napoje kawowe z mlekiem, preparaty roślinne
zastępujące kawę, kawa nie palona, kawa nienaturalna, czekolada,
napoje na bazie czekolady, napoje czekoladowe z mlekiem, kakao,
napoje na bazie kakao, napoje kakaowe z mlekiem, lody spożywcze,
desery lodowe, produkty impulsowe takie jak: batony, wafelki, żelki,
dropsy, paluszki, chipsy, ciasta, ciastka, słodycze, wyroby cukiernicze,
cukierki, karmelki, pastylki, pralinki, guma do żucia nie do celów medycznych, herbatniki, krakersy, kanapki, wrap’y, przekąski takie jak
kukurydza prażona, popcorn, pestki dyni, pestki słonecznika, sałatki
owocowe, bułki, bułeczki słodkie, drożdżówki, sałatki, 31 migdały
jako owoce, orzechy, orzeszki, 32 aperitify bezalkoholowe, napoje
bezalkoholowe, napoje izotoniczne, bezalkoholowe napoje z soków
owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe
bezalkoholowe, soki owocowe, soki ze świeżo wyciskanych owoców,
nektary owocowe, soki warzywne, sok pomidorowy, koktajle bezalkoholowe, shakes, smoothies, sorbety, lemoniada, syropy do lemoniady,
syropy do napojów, wody, wody mineralne, wody sodowe, wody
stołowe, wody gazowane, napoje gazowane, piwo, piwo imbirowe,
piwo słodowe, 33 napoje alkoholowe, 35 franchising-usługi związane
z organizowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w sieci pod określoną marką, usługi związane z zawieraniem kontraktów
franchisingowych, doradztwo w zakresie franchisingu, zgromadzenie
w punktach sprzedaży różnych produktów tak, aby umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach takich
towarów jak: prasa, książki, mapy, przewodniki turystyczne, informatory turystyczne, foldery, kalendarze, materiały piśmienne, papierosy,
napoje alkoholowe i bezalkoholowe, wyroby cukiernicze i słodycze,
kosmetyki, wyroby jubilerskie, zabawki, artykuły upominkowe z papieru, metali szlachetnych, szkła, porcelany, fajansu, skóry, tkaniny,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, bary szybkiej obsługi jako
snack-bary, kafeterie, kawiarnie, restauracje, usługi barowe, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, prowadzenie negocjacji handlowych w imieniu osób
trzecich, pośrednictwo w zawieraniu umów handlowych, reklamowych i promocyjnych na rzecz osób trzecich, impresariat artystyczny,
41 usługi organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów seminariów, sympozjów, przyjęć bali, koncertów, wystaw, usługi
szkoleniowe i doradztwo zawodowe, usługi agencji fotograficznych,
usługi reportaży fotograficznych, produkcja filmów, 45 zarządzanie
prawami autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej.

(111) 296744
(220) 2015 11 06
(151) 2016 07 01
(441) 2016 02 15
(732) CHAŁAS JAROSŁAW, Warszawa, PL.
(540) CHAŁAS I WSPÓLNICY
(540)

(210) 448931

Kolor znaku: różowy, czerwony, czarny
(531) 09.01.10, 26.11.02, 26.11.12, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, 36 działalność finansowa, 41 nauczanie, kształcenie, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz kursów,
45 usługi prawne.

(111) 296746
(220) 2015 11 13
(210) 449175
(151) 2017 04 20
(441) 2016 02 15
(732) PRO -DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) kampus+
(540)

(531) 27.05.01, 24.17.05, 26.03.23
(510), (511) 35 public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, badania opinii publicznej, badania i analizy rynku, badania
marketingowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, administrowanie działalności handlowej, outsourcing, sondaże opinii,
prognozy ekonomiczne, usługi audytorskie, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, usługi zarządzania serwerami,
przetwarzanie danych, systematyzowanie i analiza danych, kompilacja danych matematycznych lub statystycznych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, usługi menadżerskie, wyceny, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw,
wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, 36 analizy finansowe, doradztwo finansowe, usługi konsultingowe w kwestiach
finansowych, pośrednictwo finansowe, wspieranie finansowe osób
fizycznych i instytucji, usługi w zakresie prowadzenia działalności
charytatywnej, usługi w zakresie mecenatu i sponsoringu finansowego, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe,
edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne, 38 elektroniczna wymiana
i przesyłanie wiadomości i informacji za pomocą platformy internetowej, umożliwianie dostępu do informacji w Internecie, udostępnianie portali w Internecie, połączenia konferencyjne, przesyłanie
wiadomości i obrazów za pośrednictwem komputerów, agencje prasowe, zbieranie i dostarczanie wiadomości, zbieranie i dostarczanie
komunikatów prasowych, przesyłanie wiadomości, telekomunikacja
za pośrednictwem platform i portali w Internecie, zapewnianie dostępu do baz danych, 41 usługi i aktywności edukacyjne, mianowicie dostarczanie informacji i szkoleń, kursów edukacyjnych, kursów
korespondencyjnych, nauczanie indywidualne, prezentacji, warsztatów, sesji prywatnych, prowadzenie spotkań, zajęć, seminariów,
sympozjów, konferencji, małych grup, udostępnianie informacji o zarządzaniu, biznesie oraz konsultacjach dla rozwoju i szkolenia eduka-
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cyjnego i zawodowego, usługi edukacji elektronicznej i informacje,
mianowicie zapewnienie edukacji i szkoleń za pośrednictwem cyfrowych materiałów audio i audiowizualnych oraz informacje na bazie
tekstów za pośrednictwem Internetu, za pomocą środków elektronicznych, produkcja i prowadzenie programów audio i audiowizualnych, zapewnianie i dystrybucja prac kreowanych, zawierających informacje będące kombinacją materiałów audio, wizualnych i tekstów
pisanych oraz ich kombinacji w postaci dokumentów, publikacji, broszur, arkuszy informacyjnych, wiadomości tekstowych, wiadomości
audio i audiowizualnych, usługi i aktywności w zakresie publikowania, mianowicie publikacje elektroniczne prac kreowanych, publikacje prac zawierających teksty, obrazy, materiały audio i/lub audiowizualne oraz ich kombinacje, multimediów, książek elektronicznych,
magazynów elektronicznych, periodyków, broszur elektronicznych,
elektronicznych materiałów reklamowo -promocyjnych, publikacji
elektronicznych, ulotek elektronicznych, broszur elektronicznych,
wszystkie w postaci elektronicznej do dystrybucji elektronicznej
w formatach elektronicznych i na nagranych nośnikach, usługi publikacji druków papierowych, publikowanie publikacji prac tekstowych i graficznych, materiałów edukacyjnych, książek, magazynów,
periodyków, broszur, ulotek, ulotek, tematycznych arkuszy informacyjnych, do dystrybucji druków papierowych, wszystkie wyżej wymienione dla szkoleń informacyjnych, edukacyjnych i zawodowych
w zakresie biznesu, zarządzania i konsultacji, 42 badania oraz usługi
naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe
i usługi badawcze, przemysłowa analiza i badanie towarów oraz
usług, analizy, badania i doradztwo w zakresie stosowania i wdrażania innowacyjnych technologii, usługi eksperckie, w tym inżynierskie, w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów
na polu naukowym i technologicznym, ekspertyzy inżynieryjne, prowadzenie prac badawczo -rozwojowych w zakresie innowacyjnych
towarów i usług, wydawanie certyfikatów twórcom innowacyjnych
towarów i usług, informacja o powyższych usługach, odtwarzanie
baz danych dla osób trzecich, projektowanie komputerowych baz
danych, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający
na tworzeniu, prowadzeniu baz danych, projektowanie techniczne:
budynków, budowli murowych, żelbetowych i konstrukcji stalowych,
projektowanie instalacji: cieplnych, elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych i klimatyzacyjnych, doradztwo budowlane, ekspertyzy inżynieryjne: budowli murowych, żelbetowych i konstrukcji stalowych,
działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią
doradztwo techniczne, usługi projektowe w zakresie budownictwa
i dekoracji wnętrz, usługi w zakresie badań, ekspertyz, opinii i analiz
w zakresie budownictwa, audyty energetyczne, planowanie urbanistyczne.
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(510), (511) 8 noże kuchenne, 35 usługi promocyjne, usługi reklamowe, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, administrowanie w działalności gospodarczej, usługi biurowe.

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04
(510), (511) 16 czasopisma, 35 ekspertyzy w zakresie działalności
gospodarczej, opinie, sondaże, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, usługi reklamowe, 37 naprawy i usługi instalacyjne
w zakresie sprzętu automatycznego, elektronicznego i informatycznego, 41 edukacja, organizowanie i obsługa konferencji, 42 doradztwo w zakresie ochrony środowiska, testowanie materiałów, opracowanie projektów technicznych, badania i ekspertyzy techniczne,
analizy przemysłowe, prace badawczo -rozwojowe, 45 doradztwo
w sprawach bezpieczeństwa.

(111) 296749
(220) 2015 11 19
(210) 449413
(151) 2017 04 04
(441) 2016 02 29
(732) OLX B.V., Hoofddorp, NL.
(540) STRADIA
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do smartfonów i tabletów,
urządzenia i przyrządy fotograficzne, kinematograficzne i optyczne,
oprogramowanie do przystosowywania do indywidualnych potrzeb,
wspierania i zarządzania kampaniami reklamowymi i marketingowymi, spersonalizowaną treścią i komunikacją elektroniczną, analizami
danych włączając analizy i badania dotyczące zachowania użytkowników, urządzenia i przyrządy do nagrywania, przesyłania, nadawania, odbierania, przechowywania, wyświetlania lub odtwarzania
dźwięku, obrazów i danych, komputery, programy komputerowe,
oprogramowanie komputerowe, chipy komputerowe, urządzenia
i przyrządy do kodowania i dekodowania sygnałów elektrycznych,
urządzenia do zdalnego sterowania, karty chipowe, karty kodowane,
anteny, anteny satelitarne, kable, światłowody, przełączniki, adaptery, łączniki, złącza, wtyczki, gniazda i kontakty, skrzynki przyłączowe,
taśmy, płyty, dyski i kasety zawierające dane, dźwięk lub obrazy albo
służące do ich rejestracji, filmy kinematograficzne przygotowane
do pokazu, nagrania audio i/lub wideo, urządzenia multimedialne
do komunikacji, nagrywania, przesyłania, rozpowszechniania, przechowywania, przedstawiania, odbioru i odtwarzania, sprzęt przetwarzający dane, oprogramowanie komputerowe oraz urządzenia
i przyrządy do użytku w połączeniu z Internetem, publikacje elektroniczne, części (i osprzęt) do wszystkich wymienionych towarów,
35 usługi handlu elektronicznego w zakresie sprzedaży i usług dotyczących wynajmu i sprzedaży nieruchomości i powiązanych środków trwałych, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, zapewnianie
miejsca do handlu on-line, dostarczanie przeszukiwalnej bazy danych on-line prezentującej oferty zatrudnienia, oferowanie do sprzedaży i usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi reklamowe,
promocyjne i agencyjne, wynajem powierzchni reklamowej, usługi
marketingu za pomocą poczty elektronicznej, usługi marketingu
w sieci, usługi zarządzania działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością handlową, usługi działalności gospodarczej, usługi
w zakresie zarządzania relacjami z klientami, usługi księgowe, usługi
doradcze, konsultacyjne i informacyjne, wszystkie dotyczące działalności gospodarczej i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi
w zakresie zarządzania relacjami z klientami, usługi analityczne,
usługi analizy danych włączając analizy i badania dotyczące zachowania użytkowników, usługi badania rynku, usługi wystawiania rachunków, usługi reklamowe i marketingowe, usługi abonenckie oraz
usługi doradcze, informacyjne, konsultacyjne i zarządzania dla abonentów, organizacja i prowadzenie pokazów i wystaw handlowych,
usługi przechowywania i przetwarzania danych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i promocyjnych, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji, 41 usługi w zakresie rozrywki, nauczania,
działalności sportowej i kulturalnej, publikowanie książek, gazet, czasopism, biuletynów, periodyków, katalogów i przewodników, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie on line
elektronicznych książek, gazet, czasopism, biuletynów, periodyków,
katalogów i przewodników, udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, usługi bibliotek objazdowych, usługi biblioteczne, usługi reporterskie, 42 oprogramowanie nie do pobrania,
oprogramowanie jako usługa (SaaS), wypożyczanie komputerów,
instalacje i konserwacja oprogramowania komputerowego, usługi
programowania komputerowego i projektowania komputerowego,
wszystkie usługi zawarte w tej klasie dotyczące komputerów, urządzeń i sprzętu komputerowego, programowania komputerowego
i projektowania komputerowego, usługi projektowania, rysunku
i pisania na zamówienie dla celów opracowywania stron internetowych w Internecie, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych,
udostępnianie miejsca na serwerach dla stron internetowych osób
trzecich, usługi informacyjne zawarte w tej klasie.

(111) 296748
(220) 2015 11 17
(151) 2017 03 30
(441) 2016 02 15
(732) Vaše DEDRA s.r.o., Česká Skalice, CZ.
(540) ZIRCONIX

(111) 296750
(220) 2015 11 20
(210) 449474
(151) 2017 04 24
(441) 2016 02 29
(732) SANO -NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo, PL.

(111) 296747
(220) 2015 11 16
(210) 449216
(151) 2017 04 07
(441) 2016 02 15
(732) INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG, Katowice, PL.
(540) emag INSTYTUT BADAWCZY
(540)

(210) 449296
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(540)

Kolor znaku: czarny, turkusowy
(531) 03.04.02, 03.04.12, 29.01.12
(510), (511) 29 mleko, produkty mleczne.
(111) 296751
(220) 2015 11 23
(151) 2017 04 10
(441) 2016 02 29
(732) MAŁPKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) MEXPRESS
(540)

(210) 449574

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago,
kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa ( s y r o p y ), drożdże, proszek
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy,
lód-aromaty do żywności, aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne, aromaty kawowe, batony lukrecjowe, biszkopty, bita śmietana, bułka tarta, bulki,
chałwa, chipsy, ciasta, ciasta mączne, ciasta ryżowe, cukier, cukierki,
czekolada, galaretki owocowe, gofry, gotowe potrawy oparte na kluskach, guma do żucia, herbata mrożona, herbatniki, jogurt mrożony,
kanapki, karmelki, kasza manna, kawa niepalona, keczup, k l u s k i,
krakersy, kuchenna sól, kukurydza palona, kukurydza prażona, lody
spożywcze, lód do napojów chłodzących, lód naturalny lub sztuczny,
majonezy, makaron rurki, makaron wstążki, makarony, mąka kukurydziana, mąka pszenna, mąka ziemniaczana do celów spożywczych,
mięso w cieście, mięso zapiekane w cieście, miód, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe, musztarda, naleśniki,
napary inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie czekolady, napoje
na bazie herbaty, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, ocet,
orzechy w czekoladzie, paszteciki, pesto, pieczywo imbirowe, pieprz,
pierniki, pierożki ravioli, pizze, placki, płatki kukurydziane, potrawy
na bazie mąki, pralinki, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przyprawy, puddingi, ryż, sajgonki, słodycze, słodycze do ssania, słodycze
ozdobne na choinki, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól kuchenna, spaghetti, suchary, tortille, wermiszel, wyroby cukiernicze, produkty na bazie mąki,, 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, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji
napojów, j a b ł k o w y sok, lemoniada, koktajle bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje
bezalkoholowe na bazie miodu, napoje gazowane, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje owocowe, napoje
serwatkowe, nektary owocowe, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo słodowe, soki owocowe, soki warzywne, sorbety, woda litowa, woda mineralna, woda sodowa, woda stołowa,
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
w działalności handlowej, prace biurowe -agencyjne, importowo-eksportowe, agencje reklamowe, analizy rynkowe, wynajem dystrybutorów automatycznych, badania marketingowe, badania
opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, dekoracja wystaw sklepowych, detaliczny handel
towarami branży spożywczej, działalność gospodarcza, kolportaż
próbek, konsumenci, marketing, materiały reklamowe, ogłoszenia
reklamowe, organizowanie działalności gospodarczej, outsourcing,

Nr 10/2017

usługi związane z personelem, rozklejanie plakatów reklamowych,
pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, public relations, publikowanie tekstów
sponsorowanych, reklama billbordowa, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rynkowe badania, sortowanie danych w bazach komputerowych, sprzedaż dla osób trzecich
towarów branży spożywczej, promocja dla osób trzecich, sponsorowane teksty, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
telemarketing, telefoniczne udzielanie informacji handlowej, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajem billboardów, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem
nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
zaopatrzenie osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarobkowe zarządzanie
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzenie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz
osób trzecich, zarządzenie działalnością gospodarczą, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, zarządzenie zbiorami informatycznymi, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe
zakwaterowanie-bary szybkiej obsługi, kafeterie, bufety, kawiarnie,
wypożyczalnie konstrukcji przenośnych, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami, transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, wypożyczalnie dystrybutorów
do wody pitnej, wypożyczalnie urządzeń do gotowania, hotele, hotele dla zwierząt, pensjonaty, 45 udzielanie licencji na towary i usługi
dla osób trzecich.

(111) 296752
(220) 2015 11 23
(210) 449576
(151) 2017 04 10
(441) 2016 02 29
(732) MAŁPKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) M Express
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago,
kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa ( s y r o p y ), drożdże, proszek
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy,
lód-aromaty do żywności, aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne, aromaty kawowe, batony lukrecjowe, biszkopty, bita śmietana, bułka tarta, bulki,
chałwa, chipsy, ciasta, ciasta mączne, ciasta ryżowe, cukier, cukierki,
czekolada, galaretki owocowe, gofry, gotowe potrawy oparte na kluskach, guma do żucia, herbata mrożona, herbatniki, jogurt mrożony,
kanapki, karmelki, kasza manna, kawa niepalona, keczup, k l u s k i,
krakersy, kuchenna sól, kukurydza palona, kukurydza prażona, lody
spożywcze, lód do napojów chłodzących, lód naturalny lub sztuczny,
majonezy, makaron rurki, makaron wstążki, makarony, mąka kukurydziana, mąka pszenna, mąka ziemniaczana do celów spożywczych,
mięso w cieście, mięso zapiekane w cieście, miód, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe, musztarda, naleśniki,
napary inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie czekolady, napoje
na bazie herbaty, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, ocet,
orzechy w czekoladzie, paszteciki, pesto, pieczywo imbirowe, pieprz,
pierniki, pierożki ravioli, pizze, placki, płatki kukurydziane, potrawy
na bazie mąki, pralinki, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przyprawy, puddingi, ryż, sajgonki, słodycze, słodycze do ssania, słodycze
ozdobne na choinki, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól kuchenna, spaghetti, suchary, tortille, wermiszel, wyroby cukiernicze, produkty na bazie mąki,, 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, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji
napojów, j a b ł k o w y sok, lemoniada, koktajle bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje
bezalkoholowe na bazie miodu, napoje gazowane, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje owocowe, napoje
serwatkowe, nektary owocowe, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo słodowe, soki owocowe, soki warzywne, sorbety, woda litowa, woda mineralna, woda sodowa, woda stołowa,
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
w działalności handlowej, prace biurowe -agencyjne, importowo-eksportowe, agencje reklamowe, analizy rynkowe, wynajem dys-
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trybutorów automatycznych, badania marketingowe, badania
opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, dekoracja wystaw sklepowych, detaliczny handel
towarami branży spożywczej, działalność gospodarcza, kolportaż
próbek, konsumenci, marketing, materiały reklamowe, ogłoszenia
reklamowe, organizowanie działalności gospodarczej, outsourcing,
usługi związane z personelem, rozklejanie plakatów reklamowych,
pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, public relations, publikowanie tekstów
sponsorowanych, reklama billbordowa, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rynkowe badania, sortowanie danych w bazach komputerowych, sprzedaż dla osób trzecich
towarów branży spożywczej, promocja dla osób trzecich, sponsorowane teksty, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
telemarketing, telefoniczne udzielanie informacji handlowej, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajem billboardów, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem
nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
zaopatrzenie osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarobkowe zarządzanie
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzenie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz
osób trzecich, zarządzenie działalnością gospodarczą, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, zarządzenie zbiorami informatycznymi, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe
zakwaterowanie -bary szybkiej obsługi, kafeterie, bufety, kawiarnie,
wypożyczalnie konstrukcji przenośnych, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami, transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, wypożyczalnie dystrybutorów
do wody pitnej, wypożyczalnie urządzeń do gotowania, hotele, hotele dla zwierząt, pensjonaty, 45 udzielanie licencji na towary i usługi
dla osób trzecich.

(111) 296753
(220) 2015 11 23
(210) 449577
(151) 2017 04 10
(441) 2016 02 29
(732) MAŁPKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) M-Express
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago,
kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa ( s y r o p y ), drożdże, proszek
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy,
lód-aromaty do żywności, aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne, aromaty kawowe, batony lukrecjowe, biszkopty, bita śmietana, bułka tarta, bulki,
chałwa, chipsy, ciasta, ciasta mączne, ciasta ryżowe, cukier, cukierki,
czekolada, galaretki owocowe, gofry, gotowe potrawy oparte na kluskach, guma do żucia, herbata mrożona, herbatniki, jogurt mrożony,
kanapki, karmelki, kasza manna, kawa niepalona, keczup, k l u s k i,
krakersy, kuchenna sól, kukurydza palona, kukurydza prażona, lody
spożywcze, lód do napojów chłodzących, lód naturalny lub sztuczny,
majonezy, makaron rurki, makaron wstążki, makarony, mąka kukurydziana, mąka pszenna, mąka ziemniaczana do celów spożywczych,
mięso w cieście, mięso zapiekane w cieście, miód, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe, musztarda, naleśniki,
napary inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie czekolady, napoje
na bazie herbaty, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, ocet,
orzechy w czekoladzie, paszteciki, pesto, pieczywo imbirowe, pieprz,
pierniki, pierożki ravioli, pizze, placki, płatki kukurydziane, potrawy
na bazie mąki, pralinki, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przyprawy, puddingi, ryż, sajgonki, słodycze, słodycze do ssania, słodycze
ozdobne na choinki, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól kuchenna, spaghetti, suchary, tortille, wermiszel, wyroby cukiernicze, produkty na bazie mąki,, 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, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji
napojów, j a b ł k o w y sok, lemoniada, koktajle bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje
bezalkoholowe na bazie miodu, napoje gazowane, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje owocowe, napoje
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serwatkowe, nektary owocowe, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo słodowe, soki owocowe, soki warzywne, sorbety, woda litowa, woda mineralna, woda sodowa, woda stołowa,
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
w działalności handlowej, prace biurowe -agencyjne, importowo-eksportowe, agencje reklamowe, analizy rynkowe, wynajem dystrybutorów automatycznych, badania marketingowe, badania
opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, dekoracja wystaw sklepowych, detaliczny handel
towarami branży spożywczej, działalność gospodarcza, kolportaż
próbek, konsumenci, marketing, materiały reklamowe, ogłoszenia
reklamowe, organizowanie działalności gospodarczej, outsourcing,
usługi związane z personelem, rozklejanie plakatów reklamowych,
pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, public relations, publikowanie tekstów
sponsorowanych, reklama billbordowa, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rynkowe badania, sortowanie danych w bazach komputerowych, sprzedaż dla osób trzecich
towarów branży spożywczej, promocja dla osób trzecich, sponsorowane teksty, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
telemarketing, telefoniczne udzielanie informacji handlowej, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajem billboardów, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem
nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
zaopatrzenie osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarobkowe zarządzanie
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzenie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz
osób trzecich, zarządzenie działalnością gospodarczą, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, zarządzenie zbiorami informatycznymi, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe
zakwaterowanie-bary szybkiej obsługi, kafeterie, bufety, kawiarnie,
wypożyczalnie konstrukcji przenośnych, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami, transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, wypożyczalnie dystrybutorów
do wody pitnej, wypożyczalnie urządzeń do gotowania, hotele, hotele dla zwierząt, pensjonaty, 45 udzielanie licencji na towary i usługi
dla osób trzecich.

(111) 296754
(220) 2015 12 07
(151) 2017 04 07
(441) 2016 03 14
(732) OLX B.V., Hoofddorp, NL.
(540) STRADIA
(540)

(210) 450070

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do smartfonów i tabletów,
urządzenia i przyrządy fotograficzne, kinematograficzne i optyczne,
oprogramowanie do przystosowywania do indywidualnych potrzeb,
wspierania i zarządzania kampaniami reklamowymi i marketingowymi, spersonalizowaną treścią i komunikacją elektroniczną, analizami
danych włączając analizy i badania dotyczące zachowania użytkowników, urządzenia i przyrządy do nagrywania, przesyłania, nadawania, odbierania, przechowywania, wyświetlania lub odtwarzania
dźwięku, obrazów i danych, komputery, programy komputerowe,
oprogramowanie komputerowe, chipy komputerowe, urządzenia
i przyrządy do kodowania i dekodowania sygnałów elektrycznych,
urządzenia do zdalnego sterowania, karty chipowe, karty kodowane,
anteny, anteny satelitarne, kable, światłowody, przełączniki, adaptery, łączniki, złącza, wtyczki, gniazda i kontakty, skrzynki przyłączowe,
taśmy, płyty, dyski i kasety zawierające dane, dźwięk lub obrazy albo
służące do ich rejestracji, filmy kinematograficzne przygotowane
do pokazu, nagrania audio i/lub wideo, urządzenia multimedialne
do komunikacji, nagrywania, przesyłania, rozpowszechniania, przechowywania, przedstawiania, odbioru i odtwarzania, sprzęt przetwarzający dane, oprogramowanie komputerowe oraz urządzenia
i przyrządy do użytku w połączeniu z Internetem, publikacje elektroniczne, części (i osprzęt) do wszystkich wymienionych towarów,
35 usługi handlu elektronicznego w zakresie sprzedaży i usług doty-
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czących wynajmu i sprzedaży nieruchomości powiązanych środków
trwałych, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, zapewnianie miejsca
do handlu on-line, dostarczanie przeszukiwalnej bazy danych on-line prezentującej oferty zatrudnienia, oferowanie do sprzedaży
i usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi reklamowe, promocyjne i agencyjne, wynajem powierzchni reklamowej, usługi marketingu za pomocą poczty elektronicznej, usługi marketingu w sieci,
usługi zarządzania działalnością gospodarczą, administrowanie
działalnością handlową, usługi działalności gospodarczej, usługi
w zakresie zarządzania relacjami z klientami, usługi księgowe, usługi
doradcze, konsultacyjne i informacyjne, wszystkie dotyczące działalności gospodarczej i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi
w zakresie zarządzania relacjami z klientami, usługi analityczne, usługi analizy danych włączając analizy i badania dotyczące zachowania
użytkowników, usługi badania rynku, fakturowanie i wystawianie rachunków dla innych, usługi reklamowe i marketingowe, usługi abonenckie oraz usługi doradcze, informacyjne, konsultacyjne i związane z zarządzaniem relacjami z klientami (public relations), organizacja
i prowadzenie pokazów i wystaw handlowych, usługi przechowywania i przetwarzania danych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji
reklamowych lub handlowych związanych ze sprzedażą i wynajmem
nieruchomośći, 41 usługi w zakresie rozrywki, nauczania, działalności sportowej i kulturalnej, publikowanie książek, gazet, czasopism,
biuletynów, periodyków, katalogów i przewodników, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie on line elektronicznych książek, gazet, czasopism, biuletynów, periodyków, katalogów i przewodników, udostępnianie publikacji elektronicznych
(nie do pobrania), usługi bibliotek objazdowych, usługi biblioteczne,
usługi reporterskie, 42 zapewnianie tymaczasowego użytkowania
oprogramowania online nie do pobrania w celu umożliwienia użytkownikom wymiany treści multimedialnych i komentarzy, oprogramowanie jako usługa (SaaS), wypożyczanie komputerów, instalacje
i konserwacja oprogramowania komputerowego, usługi programowania komputerowego i projektowania komputerowego, wszystkie usługi zawarte w tej klasie dotyczące komputerów, urządzeń
i sprzętu komputerowego, programowania komputerowego i projektowania komputerowego, usługi projektowania, rysunku i pisania
na zamówienie dla celów opracowywania stron internetowych w Internecie, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, udostępnianie miejsca na serwerach dla stron internetowych osób trzecich,
usługi informacyjne zawarte w tej klasie.

(111) 296755
(220) 2015 12 11
(210) 450354
(151) 2017 04 07
(441) 2016 03 14
(732) POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL SPÓŁKA
AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) UROSEPT
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, suplementy diety, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, zioła lecznicze, wywary
do celów farmaceutycznych .
(111) 296756
(220) 2015 12 16
(210) 450548
(151) 2017 04 18
(441) 2016 03 29
(732) KOMITET OBRONY DEMOKRACJI, Warszawa, PL.
(540) KOD komitet obrony demokracji
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, albumy, broszury. kalendarze, książki, materiały drukowane, prospekty, plakaty, publikacje, ulotki, druki, gazety,
czasopisma i periodyki, materiały promocyjne i reklamowe wykonane z papieru i z tektury, materiały piśmienne i formularze drukowane,
materiały instruktażowe i szkoleniowe, 25 odzież, obuwie, nakrycia
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głowy, 35 działalność usługowa w zakresie promocji organizacji
społecznych, organizacji pozarządowych zajmujących się propagowaniem zasad państwa demokratycznego, idei społecznych, idei
i programów gospodarczych, w kontekście propagowania i ochrony
zasad państwa demokratycznego, działalność usługowa w zakresie
promocji idei państwa demokratycznego realizowanych przez osoby i organizacje społeczne i pozarządowe, działalność usługowa
w zakresie public relations wykonywana na rzecz osób, organizacji
osób, organizacji społecznych i pozarządowych propagujących zasady państwa demokratycznego, obróbka tekstów, wykonywanie
ekspertyz w zakresie działań reklamowych i doradztwo w tym zakresie, usługi w zakresie reklamy, usługi doradztwa w zakresie reklamy,
organizowanie wystaw, targów i pokazów w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, usługi wykonywania i udostępniania
danych statystycznych, badania i monitoring rynku pracy, doradztwo w zakresie badania opinii publicznej, przeprowadzanie sondaży
i badania rynkowe, usługi gromadzenia, udzielania i przetwarzania
informacji handlowej, pozyskiwanie i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych i bazach danych,
aukcje publiczne, usługi wyszukiwania i archiwizowania informacji
i reklam w mediach i bazach danych, prezentowanie przedmiotów
własności intelektualnej w mediach, w tym przez Internet, usługi badania rynku i opinii publicznej, marketing bezpośredni i marketing
wydarzeń (organizowanie imprez reklamowych), sprzedaż filmów
i nagrań video o charakterze informacyjnym i edukacyjno szkoleniowym, fotokopiowanie, dystrybucja, rozpowszechnianie, publikowanie materiałów reklamowych, reklama billbordowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy prasowe, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, 36 działalność charytatywna
i dobroczynna w zakresie usług finansowych, organizowanie i zbiórki funduszy na cele dobroczynne, edukacji i wspierania kultury,
w kontekście ochrony podstawowych praw człowieka i zasad państwa demokratycznego, pośrednictwo w pozyskiwaniu finansowania tworzenia i realizacji projektów pro publico bono, finansowanie
i sponsorowanie osób i projektów, finansowanie projektów społecznych, administrowanie majątkiem osób trzecich, 41 prowadzenie
loterii, publikowanie książek i czasopism, organizowanie i prowadzenie imprez, konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń,
wystaw o tematyce edukacyjnej i społecznej, publikowanie tekstów,
także on-line i na nośnikach, informacja o książkach, czasopismach,
usługi cyfrowego obrazowania, prowadzenie on-line publikacji elektronicznych, produkcja oraz wypożyczanie filmów i nagrań video,
organizowanie konkursów edukacyjno -promocyjnych o tematyce
społecznej w celu propagowania zasad demokratycznego państwa,
imprezy społeczne, kongresy, organizowanie i prowadzenia warsztatów (szkolenia) w celu propagowania zasad demokratycznego
państwa, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie balów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów
w tym konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie spektakli-usługi impresariów, usługi reporterskie, obsługa zjazdów, doradztwo zawodowe (porady w zakresie edukacji lub kształcenia) usługi
dostarczania i/lub udostępniania rozrywki, w tym przez Internet,
w szczególności w postaci: gier, programów, audiobooków (książki mówione), e -booków (książki w formie elektronicznej), filmów,
muzyki, dostarczanie informacji o rozrywce, w tym przez Internet,
dostęp do usług rozrywkowych w systemie on-line, publikowanie
elektroniczne on-line, usługi dotyczące edukacji, informacja o edukacji, usługi klubowe w zakresie nauczania, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, wszystkie wyżej wymienione
usługi w zakresie promocji i ochrony praw człowieka i zasad demokratycznego państwa, 42 dostarczanie informacji za pomocą słów,
obrazów i tekstów na temat zasad demokratycznego państwa, spotkania informacyjne w dziedzinie demokratycznego państwa, udostępnienie i obsługiwanie wyszukiwarek internetowych, 45 porady
prawne i reprezentacja w celu promowania i obrony praw człowieka,
usługi w zakresie lobbingu politycznego, usługi lobbystyczne w celu
promowania zasady państwa demokratycznego, prawne doradztwo
specjalistyczne, sporządzanie prognoz dotyczących zjawisk i zdarzeń politycznych, przygotowywanie raportów prawnych, usługi
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doradcze w zakresie profesjonalnych porad prawnych, doradztwo,
negocjacje, lobbing i reprezentacja w dziedzinie praw człowieka,
dostarczanie informacji na temat zagadnień związanych z prawami
człowieka, zasadami demokratycznego państwa, usługi prawne,
organizowanie i świadczenie usług prawnych, usługi informacyjne
prawne, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, licencjonowanie własności intelektualnej.

(111) 296757
(220) 2015 12 16
(210) 450552
(151) 2017 04 10
(441) 2016 03 29
(732) POREMBSKA MAGDALENA, Łomianki, PL.
(540) LINGSENSE
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, nagrane, programy
komputerowe [software ładowalny], publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], 16 broszury, czasopisma [periodyki], drukowane
publikacje, materiały do nauczania [z wyjątkiem aparatów], materiały
drukowane, podręczniki [książki], 41 doradztwo zawodowe [porady
w zakresie edukacji lub kształcenia], edukacja [nauczanie], nauczanie
korespondencyjne, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie seminariów, 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 [np. do filmów w wersji oryginalnej], sprawdziany
edukacyjne, tłumaczenia, usługi tłumaczy, usługi trenera osobistego.
(111) 296758
(220) 2015 12 17
(210) 450569
(151) 2017 03 29
(441) 2016 04 11
(732) MILAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grodzisk Mazowiecki, PL.
(540) milar
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, czerwony
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.10, 26.01.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty i półprodukty chemiczne stosowane w przemyśle, pracach badawczych oraz fotografii, nieprzetworzone żywice
syntetyczne, nieprzetworzone tworzywa sztuczne, addytywy-dodatki do tworzyw jak antyutleniacze, stabilizatory, plastyfikatory,
środki rozdzielające, przyspieszacze, rozcieńczalniki, wypełniacze,
kleje, spoiwa, stosowane w przemyśle, kleje konstrukcyjne, kleje
epoksydowe, kleje poliuretanowe, kleje metakrylowe, kleje termotopliwe, kleje elastyczne i uszczelniające, kleje, światłoutwardzalne,
kleje silikonowe, kleje cyjanoakrylowe i anaerobowe, żywice epoksydowe do laminowania, żywice do laminowania, żywice do produkcji
laminatów metodą wytwarzania w formach zamkniętych, żywice
do techniki nawijania na mokro, żywice epoksydowe i poliuretanowe, kompozyty: maty emulsyjne, maty proszkowe, hybrydy, tkaniny
do produkcji laminatów metodą wytwarzania w formach zamkniętych, tkaniny plecione, matotkaniny, tkaniny niskogramaturowe, rowingi: węglowe, aramidowe, szklane -jako zbrojenie w postaci pasm
włókien ciągłych połączonych ze sobą preparacją lub skręconych,
żywice do pultruzji, materiały przekładkowe PVC, materiały przekładkowe PET, balsa jako materiał przekładkowy wytwarzany z komorowo suszonego drzewa balsa, poliuretany, żywice do impregnacji uzwojeń oraz na laminaty, żywice na odlewy i izolatory, żywice
do zalewania komponentów stosowane do transformatorów, muf
kablowych, modułów zasilania, sprzętu górniczego, fotopolimery/
fotomaski do produkcji płytek drukowanych, żywice do produkcji
diod świecących, żywice EP/PUR do hermetyzacji, impregnacji i odlewania, silikony formierskie, silikony kondensacyjne RTV-2, silikony
addytywne RTV-2, silikony specjalne, silikony LSR i HTV do prasowania i wtrysku, akrylowe żywice dekoracyjne, żywice utwardzane UV,
żywice do stereolitografii, żelkoty, żelkoty poliestrowe, żelkoty ortoftalowe, żelkoty isoftalowe, żelkoty-iso -npg, żelkoty winyloestrowe,
żelkoty do form, rozdzielacze woskowe, semipermanentne środki
rozdzielające, żywice na prototypy, przemysłowe pasty i szpachle
modelarskie do wykonywania form, pasty do laminowania, materiały
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do produkcji metodą worka próżniowego i infuzji, papier nieorganiczny i elastyczne laminaty wielowarstwowe, papier krepowany
i półprzezroczysty do izolacji, duroplasty-tłoczywa termoutwardzalne do prasowania i wtrysku, tłoczywa epoksydowe, tłoczywa poliestrowe, tłoczywa fenolowe, tworzywa narzędziowe: poliuretanowe
i epoksydowe płyty i bloki na modele i narzędzia, winyloestrowe
i poliuretanowe żywice formierskie, żywice na prototypy, modele
i formy, chemiczne środki penetrujące stosowane w przemyśle, impregnaty do betonu, kleje do budownictwa, silikony dla budownictwa środki rozdzielające, środki do form: rozdzielacze silikonowe,
rozdzielacze bezsilikonowe, czyściwa do form, smary do form, materiały do konserwacji form, środki penetrujące, 4 środki smarujące,
smary, pasty smarowe i montażowe, oleje, lakiery ślizgowe, suche
substancje smarowe, smary do form, smary do wypychaczy, oleje zawierające dodatki antykorozyjne, 19 tworzywa sztuczne jako materiały do budownictwa: materiały do produkcji szyb pancernych, wylewki podłogowe, podłogowe wylewki epoksydowe, posadzki
epoksydowe, ognioodporne uszczelniacze budowlane, 35 usługi
w zakresie pośrednictwa w zawieraniu kontraktów handlowych
w handlu wewnętrznym oraz w imporcie i eksporcie, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek, prospektów, informatorów, usługi
prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośrednictwem sklepu internetowego towarów: produkty i półprodukty chemiczne stosowane w przemyśle, pracach badawczych oraz fotografii,
nieprzetworzone żywice syntetyczne, nieprzetworzone tworzywa
sztuczne, addytywy-dodatki do tworzyw takie jak antyutleniacze,
stabilizatory, plastyfikatory, środki rozdzielające, przyspieszacze, rozcieńczalniki, wypełniacze, kleje, spoiwa, stosowane w przemyśle, kleje konstrukcyjne, kleje epoksydowe, kleje poliuretanowe, kleje metakrylowe, kleje termotopliwe, kleje elastyczne i uszczelniające, kleje
światłoutwardzalne, kleje silikonowe, kleje cyjanoakrylowe i anaerobowe, żywice epoksydowe do laminowania, żywice do laminowania,
żywice do produkcji laminatów metodą wytwarzania w formach zamkniętych, żywice do techniki nawijania na mokro, żywice epoksydowe i poliuretanowe, kompozyty: maty emulsyjne, maty proszkowe, hybrydy, tkaniny do produkcji laminatów metodą wytwarzania
w formach zamkniętych, tkaniny plecione, matotkaniny, tkaniny niskogramaturowe, preimpręgnaty typu plaster miodu, rowingi: węglowe, aramidowe, szklane jako zbrojenie w postaci pasm włókien
ciągłych połączonych ze sobą preparacją lub skręconych, żywice
do pultruzji, materiały przekładkowe PVC, materiały przekładkowe
PET, balsa jako materiał przekładkowy wytwarzany z komorowo suszonego drzewa balsa, poliuretany, żywice do impregnacji uzwojeń
oraz na laminaty, żywice na odlewy i izolatory, żywice do zalewania
komponentów stosowane do transformatorów, muf kablowych, modułów zasilania, sprzętu górniczego, fotopolimery/fotomaski do produkcji płytek drukowanych, żywice do produkcji diod świecących,
żywice EP/PUR do hermetyzacji, impregnacji i odlewania, silikony
formierskie, silikony kondensacyjne RTV-2, silikony addytywne RTV-2, silikony specjalne, silikony LSR i HTV do prasowania i wtrysku, silikony RTV, akrylowe żywice dekoracyjne, żywice utwardzane UV, żywice do stereolitografii, żelkoty, żelkoty poliestrowe, żelkoty
ortoftalowe, żelkoty isoftalowe, żelkoty-iso -npg, żelkoty winyloestrowe, żelkoty do form, rozdzielacze woskowe, semipermanentne
środki rozdzielające, żywice na prototypy, pasty i szpachle modelarskie, pasty do laminowania, materiały do produkcji metodą worka
próżniowego i infuzji, papier nieorganiczny i elastyczne laminaty
wielowarstwowe, papier krepowany i półprzezroczysty do izolacji,
duroplasty-tłoczywa termoutwardzalne do prasowania i wtrysku,
tłoczywa epoksydowe, tłoczywa poliestrowe, tłoczywa fenolowe,
farby, pokosty i lakiery dla przemysłu, rzemiosła i sztuki, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, pigmenty, żywice naturalne, barwniki do odzieży, barwniki
do żywności i napojów, maszyny do pakowania produktów chemicznych, maszyny dozujące do produktów chemicznych, maszyny
do przetwórstwa tworzyw sztucznych, urządzenia do obróbki materiału strumieniem cieczy pod ciśnieniem jak zwłaszcza do cięcia,
czyszczenia, czyszczenia rur, kruszenia, obróbki powierzchni, urządzenia próżniowe, urządzenia do technik ADG/RADG/APG wtrysku
niskociśnieniowego, maszyny do nadruku (hotstamping), urządzenia
do emisji i ekspozycji DV, maszyny do oczyszczania powietrza, tkaniny szklane, tkaniny węglowe, tkaniny aramidowe, tkaniny przesycone żywicami, prepregi-preimpregnaty epoksydowo szklane, epoksydowo węglowe, preimpregnaty typu plaster miodu, szyte tkaniny
kierunkowe, płyty modelarskie i płyty narzędziowe z tworzyw
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sztucznych, tworzywa narzędziowe: poliuretanowe i epoksydowe
płyty i bloki na modele i narzędzia, winyloestrowe i poliuretanowe
żywice formierskie, żywice na prototypy, modele i formy, środki smarujące: smary, pasty smarowe i montażowe, oleje, lakiery ślizgowe,
suche substancje smarowe, powłoki antykorozyjne, środki penetrujące, środki rozdzielające, środki do form: rozdzielacze silikonowe,
rozdzielacze bezsilikonowe, czyściwa do form, smary do form, smary
do wypychaczy, materiały do konserwacji form, środki smarujące:
smary, pasty smarowe i montażowe, oleje, lakiery ślizgowe, suche
substancje smarowe, powłoki antykorozyjne, środki penetrujące,
tworzywa sztuczne jako materiały do budownictwa: materiały
do produkcji szyb pancernych, wylewki podłogowe, podłogowe wylewki epoksydowe, posadzki epoksydowe, impregnaty do betonu,
uszczelniacze budowlane, silikony dla budownictwa, kleje do budownictwa, 37 instalacja, konserwacja i naprawy maszyn i urządzeń
wymienionych w wykazie towarów, wypożyczanie maszyn i urządzeń wymienionych w wykazie towarów: maszyny do pakowania
produktów chemicznych, maszyny dozujące do produktów chemicznych, maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych, urządzenia
do obróbki materiału strumieniem cieczy pod ciśnieniem jak zwłaszcza do cięcia, czyszczenia, czyszczenia rur, kruszenia, obróbki powierzchni, urządzenia próżniowe, urządzenia do technik ADG/RADG/
APG wtrysku niskociśnieniowego, maszyny do nadruku metodą hotstampingu, urządzenia do emisji i ekspozycji UV, maszyny do oczyszczania powietrza.

(111) 296759
(220) 2015 12 21
(210) 450718
(151) 2017 04 28
(441) 2016 03 29
(732) WIŚNIEWSKI KRZYSZTOF SZKOŁA SPADOCHRONOWA BLUE
SKY TEAM, Wrocław, PL.
(540) SKYDIVE WROCŁAW
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały
(531) 02.01.08, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, szkolenie sportowe, udzielanie informacji związanych ze sportem, usługi w zakresie instruktażu sportowego,
udostępnianie sprzętu sportowego, informacja o rozrywce, organizowanie rozrywki, usługi rozrywkowe związane ze sportem, informacja o imprezach rozrywkowych.
(111) 296760
(220) 2015 12 21
(210) 450724
(151) 2017 04 06
(441) 2016 03 29
(732) POLSKA AGENCJA PRASOWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) pap Nauka w Polsce serwis PAP poświęcony polskiej nauce
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary, ciemnoszary
(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, produkcja filmów reklamowych, public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
38 agencje informacyjne, agencje prasowe, 41 telewizyjne programy
rozrywkowej, usługi komponowania układu graficznego publikacji
inne niż do celów reklamowych, usługi reporterskie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 42 tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach [strony internetowe], .
(111) 296761
(151) 2017 04 13

(220) 2016 01 04
(441) 2016 04 11

(210) 450997

Nr 10/2017

(732) BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI ŁOWICKIEJ W ŁOWICZU,
Łowicz, PL.
(540) IBonline
(510), (511) 36 nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, 38 usługowe przesyłanie
informacji, w tym wiadomości tekstowych sms, usługi związane
z przekazywaniem danych za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej, w tym usługi przesyłania danych tekstowych, obrazowych oraz udostępniania środków łączności do przesyłania tych
danych, usługi w zakresie transmisji internetowych, usługi przydzielania dostępu do internetowych baz danych, usługowe przetwarzanie oraz rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych kartami
kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe.
(111) 296762
(220) 2016 01 04
(210) 451007
(151) 2017 04 13
(441) 2016 04 11
(732) ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Różewo, PL.
(540) Elvipak www.elvita.com.pl
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 27.05.01, 05.03.14, 24.09.06, 25.01.15, 29.01.07
(510), (511) 1 nawozy rolnicze i ogrodnicze.
(111) 296763
(220) 2016 01 05
(210) 451032
(151) 2017 04 06
(441) 2016 04 11
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) BUZIOLE
(510), (511) 29 bita śmietana, galaretki jadalne, zupy jarzynowe
(przetwory): jogurt, jogurty, owoce kandyzowane, owoce lukrowane,
krem na bazie masła: masło arachidowe: masło czekoladowe, mleczne produkty, owoce lukrowane, owoce w puszkach, chipsy owocowe, galaretki owocowe, sałatki owocowe, skórki owocowe, przekąski
na bazie owoców, 30 biszkopty, bułeczki słodkie Brioszki, ciasta,
ciasta mączne, ciasto, ciastka, czekolada, galaretki owocowe (słodycze), gofry, guma do żucia, herbatniki, herbatniki petit-beure, jogurt
mrożony (lody spożywcze), krem angielski, kanapki, kleik spożywczy
na bazie mleka, kluski, krakersy, kukurydza prażona (popcorn), płatki kukurydziane, kukurydzianka mamałyga (potrawa na wodzie lub
mleku), lody spożywcze, środki wiążące do lodów spożywczych, lody
spożywcze w proszku, lód do napojów chłodzących, lód naturalny
lub sztuczny, mrożony jogurt (lody spożywcze), musy czekoladowe,
musy deserowe, naleśniki, orzechy w czekoladzie, galaretki owocowe (słodycze), pielmieni (pierogi z nadzieniem mięsnym), pierożki
ravioli, piernik, pizze, placki, pralinki, prażona kukurydza (popcorn),
pudding, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, ptifurki (ciasteczka), słód, (herbatniki), sorbety (lody), lody spożywcze, suchary, tarty
z owocami, wysoko proteinowe batoniki zbożowe, 32 bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, lemoniada, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu,
napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje na bazie owoców lub
warzyw, bezalkoholowe wyciągi z owoców, soki owocowe, soki owocowe, soki warzywne (napoje), sorbety (napoje).
(111) 296764
(220) 2016 01 05
(210) 451061
(151) 2017 04 10
(441) 2016 04 11
(732) TUCHOLSKI ZBIGNIEW, Warszawa, PL.
(540) Anna German
(510), (511) 9 dyskietki, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe jako audio -wideo, dyski kompaktowe jako CD -ROM -y, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
nośniki do rejestracji dźwięku, odtwarzacze kaset, odtwarzacze
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płyt DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych, płyty kompaktowe,
DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, płyty fonograficzne, taśmy
do rejestracji dźwięku, taśmy wideo, urządzenia do nagrywania,
przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, akwaforty jako grafika, albumy, almanachy jako
roczniki, atlasy, bilety, bloczki do pisania, bloki do pisania listowe,
bloki rysunkowe jako materiały piśmienne, broszury, chorągiewki
papierowe, czasopisma jako periodyki, odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, blankiety, druki, gazety,
kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, karty muzyczne
z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, koperty jako artykuły piśmienne, książki, materiały drukowane, materiały piśmienne, nalepki, naklejki jako materiały piśmiennicze, notatniki jako
notesy, notesy podręczne, obrazy jako malarstwo oprawione lub
nie, odwzorowania graficzne, okładki, obwoluty jako papiernictwo,
opakowania jako artykuły papiernicze, papier do pisania listów,
papier listowy, pieczęcie, stemple, plakaty, podręczniki jako książki, portrety, prospekty, publikacje, reprodukcje graficzne, rysunki,
śpiewniki, wydruki graficzne, zakładki do książek, zeszyty, znaczki
pocztowe, 35 reklama, usługi reklamowe i produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, usługi w zakresie marketingu
i public relations, organizacja wystaw handlowych i reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych i rozpowszechnianie danych
reklamowych, reklamy radiowe, 38 emisja radiowa, emisja telewizyjna, łączność poprzez terminale komputerowe, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej przy pomocy komputera, usługi łączności poprzez
telefonię komórkową, usługi ogłoszeń elektronicznych świadczone poprzez łącza telekomunikacyjne, 41 działalność kulturalna,
informowanie o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji,
montaż programów radiowych i telewizyjnych, montaż taśm wideo, nagrywanie filmów na taśmach wideo jako filmowanie, organizowanie audycji radiowych, organizowanie balów, organizacja
imprez artystycznych, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie przedstawień teatralnych, organizowanie przyjęć jako rozrywka, organizowanie spektakli dla impresariów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, producenckie usługi muzyczne, produkcja
filmów, produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, publikacja elektroniczna on-line książek
i periodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów inne niż
reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, realizacja spektakli,
robienie zdjęć, rozrywka, sale koncertowe, telewizyjne programy
rozrywkowe, udostępnianie sprzętu do karaoke, usługi dystrybucji
biletów, usługi kompozycyjne muzyczne, usługi orkiestrowe, usługi
rozrywkowe, usługi studia nagrań, widowiska rozrywkowe, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie taśm wideo .

BRAK
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(111) 296765
(220) 2016 01 05
(210) 451074
(151) 2017 04 04
(441) 2016 04 11
(732) SAMKWANG GLASS CO., LTD, Seoul, Republika Korei.
(540) Glasslock
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.09
(510), (511) 21 pojemniki na żywność z funkcją utrzymywania hermetyczności, zestawy koreańskich pudełek typu chanhap z funkcją
utrzymywania hermetyczności do przechowywania i przenoszenia
produktów, menażki z funkcją utrzymywania hermetyczności, pojemniki na kiszone warzywa (kimchi) z funkcją utrzymywania hermetyczności, flaszeczki stołowe nie z metali szlachetnych z funkcją
utrzymywania hermetyczności, poidła z funkcją utrzymywania hermetyczności, termosy na zimną wodę z funkcją utrzymywania hermetyczności, zestawy pojemników na przyprawy z funkcją utrzymywania hermetyczności .
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(111) 296766
(220) 2016 01 11
(210) 451214
(151) 2017 04 07
(441) 2016 04 11
(732) Apple Inc., Cupertino, US.
(540) LIVE PHOTOS
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do użytku w związku
z komputerami podręcznymi i tabletami, oprogramowanie komputerowe do ustawiania, konfiguracji, obsługi i sterowania urządzeń
mobilnych, urządzeń do noszenia na ciele, telefonów komórkowych,
komputerów i komputerowych urządzeń peryferyjnych, oprogramowanie komputerowe do kreowania, tworzenia, dystrybucji, pobierania, transmitowania, odbierania, odtwarzania, edytowania, ekstrakcji,
kodowania, dekodowania, wyświetlania, przechowywania i organizowania tekstów, danych, grafiki, obrazów, treści audio, wideo i multimedialnych, publikacji elektronicznych oraz gier elektronicznych,
oprogramowanie komputerowe do stosowania w rejestrowaniu, organizowaniu, transmitowaniu, przetwarzaniu oraz przeglądaniu tekstów, danych, grafiki, obrazów, treści audio, wideo i multimedialnych,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające użytkownikom programowanie i dystrybucję tekstów, danych, grafiki, obrazów, treści
audio, wideo i multimedialnych za pośrednictwem światowych sieci
komunikacyjnych oraz innych sieci komputerowych, elektronicznych
i komunikacyjnych.
(111) 296767
(220) 2016 01 19
(151) 2017 04 20
(441) 2016 04 25
(732) THECONSTRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) C theCONSTRUCT
(540)

(210) 451458

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, oprogramowanie, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie firmowe,
oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie komunikacyjne,
oprogramowanie interfejsów, oprogramowanie interfejsowe, oprogramowanie gier, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
komputerowe [programy], oprogramowanie do gier wideo, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], 42 projektowanie
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
oprogramowanie jako usługa [saas].
(111) 296768
(220) 2016 01 20
(210) 451472
(151) 2016 12 22
(441) 2016 04 25
(732) HERA EWA HERA USŁUGI POGRZEBOWE I KAMIENIARSTWO,
Szczecin, PL.
(540) HERRA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 groby niemetalowe, wyroby kamieniarskie, kamienie
nagrobkowe, płyty nagrobkowe, tabliczki nagrobkowe, obudowy
grobów, grobowców niemetalowe, 35 ogłoszenia prasowe, prowadzenie hurtowni, sklepów i punktów sprzedaży z artykułami pogrzebowymi takimi jak trumny, krzyże, tabliczki, wieńce, wiązanki,
kwiaty, nagrobki, ubrania, buty. świece, znicze, klepsydry, sprzedaż
wymienionych artykułów pogrzebowych, towarów przez internet, na zamówienia telefoniczne, i poprzez pocztę, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, dla promowania we wszystkich środkach
przekazu artykułów i usług pogrzebowych, 45 Kremacja, pogrzeby,
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usługi zakładów pogrzebowych, w tym, eksportacja ciała z miejsca
zgonu, przechowywanie ciała w chłodni, załatwianie formalności
pogrzebowych, przygotowywanie ciała do pogrzebu, dezynfekcja
miejsc i sprzętów, ekshumacje, usługi wypożyczania odzieży, usługi organizowania przyjęć pogrzebowych, oraz usługi reżyserowania
pogrzebowej oprawy muzycznej, opieka nad grobami, kwaterami
cmentarnymi i cmentarzami, opieka nad roślinnością cmentarzy,
pośrednictwo w rozliczaniu kosztów pogrzebowych, usługi rzeczoznawcy w zakresie konstrukcji i budowy grobów i nagrobków.

(111) 296769
(220) 2016 01 20
(210) 451494
(151) 2017 04 12
(441) 2016 04 25
(732) TURZYŃSKI ROMAN FIRMA HANDLOWA PROMEX,
Bydgoszcz, PL.
(540) SOLTEX NIEZAWODNY
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, 5 środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.
(111) 296770
(220) 2016 01 21
(210) 451518
(151) 2016 11 21
(441) 2016 04 25
(732) KROKOWSKI MARCIN MARKETLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) MarketLab
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi marketingowe, 42 projektowanie systemów
informatycznych, usługi technologiczne i projektowanie w tym zakresie.
(111) 296771
(220) 2016 01 27
(210) 451732
(151) 2017 04 03
(441) 2016 05 09
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA URZĄ POCZTOWY
WARSZAWA 42, Warszawa, PL.
(540) EnveloKonto walutowe
(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 ob-
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sługa 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) 296772
(220) 2016 01 28
(210) 451738
(151) 2017 04 03
(441) 2016 05 09
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA URZĄ POCZTOWY
WARSZAWA 42, Warszawa, PL.
(540) EnveloSaver
(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) 296773
(220) 2016 01 28
(210) 451740
(151) 2017 04 03
(441) 2016 05 09
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA URZĄ POCZTOWY
WARSZAWA 42, Warszawa, PL.
(540) EnveloKarta
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne nośniki
danych, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
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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) 296774
(220) 2016 01 29
(151) 2017 04 13
(441) 2016 05 09
(732) JNETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) STREET FISHING POLAND
(540)

(210) 451828

Kolor znaku: czarny, biały, niebieski
(531) 03.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], reklama billboardowa,
reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe, reklamy telewizyjne,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama .
(111) 296775
(220) 2016 01 30
(151) 2016 12 20
(441) 2016 05 09
(732) NOWOSIELSKI TOMASZ, Gdynia, PL.
(540) mmarocks

(210) 451858
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(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach żywieniowych,
25 odzież sportowa, odzież do sportów wyczynowych, T-hirty,
spodenki, dresy, czapki, czapki z daszkiem, kurtki, bluzy, 28 artykuły i sprzęt sportowy, sprzęt do treningów sportowych, 35 usługi
promocji, marketingu, reklamy on-line, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej sprzętu sportowego, odzieży sportowej, suplementów
diety, oprogramowania komunikacyjnego w ramach serwisów społecznościowych, 38 dostęp do treści stron internetowych i portali
internetowych, usługi on-line, mianowicie przesyłanie wiadomości,
udostępnienie komunikacji on-line pomiędzy użytkownikami serwisów społecznościowych, satelitarna transmisja danych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej on-line, 41 usługi udostępnienia
publikacji elektronicznych on-line, usługi publikacji elektronicznej
online, udostępnianie w trybie on-line informacji o tematyce sportowej, usługi rozrywkowe oferowane w systemie on-line z komputerowej sieci danych lub Internetu.

(111) 296776
(220) 2016 02 03
(151) 2017 02 24
(441) 2016 05 09
(732) MARTON RAFAŁ, Łoś, PL.
(540) WARSZAWSKIE SAFARI
(540)

(210) 451974

Kolor znaku: beżowy, żółty, zielony
(531) 06.07.04, 27.05.01, 29.01.13, 25.01.25
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania marketingowe, powielenie dokumentów, dystrybucja materiałów reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
marketing, uaktualnienie materiałów reklamowych, prezentowanie
produktów w mediach, dla celów sprzedaży detalicznej, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, poszukiwanie w zakresie patronatu, rozlepianie plakatów reklamowych, pokazy towarów, produkcja filmów
reklamowych, public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama radiowa, reklama, reklama bilboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługa przygotowania reklamy prasowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, usługi menadżerskie dla sportowców, wynajmowanie nośników reklamowych,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 41 fotografie, chronometraż
imprez sportowych, informacja o imprezach rozrywkowych, kultura
fizyczna, organizowanie obozów sportowych, organizowanie zawodów sportowych, udostępnienie obiektów i urządzeń sportowych,
usługi trenerskie, wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczenie sprzętu sportowego, organizowanie zawodów sportowych.
(111) 296777
(220) 2016 02 03
(151) 2017 04 07
(441) 2016 05 09
(732) MEDIAEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) mediaexpert.pl
(540)

(210) 451991

Kolor znaku: czarny, żółty, biały
(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02
(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, prasowni-
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ce 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 kompaktowa, 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 elektryczno
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) 296778
(220) 2016 02 08
(210) 452155
(151) 2016 11 02
(441) 2016 05 09
(732) BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) BA! NA BAAAAAARDZO DOBRY DZIEŃ
(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,
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
jako słodycze, 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,
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orzechy świeże, otręby zbożowe, pestki świeże, surowe orzechy, ziarna naturalne, ziarna nieprzetworzone.

(111) 296779
(220) 2016 02 11
(210) 452268
(151) 2017 04 10
(441) 2016 05 23
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) coral fresh
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, 5 preparaty do odświeżania powietrza.
(111) 296780
(220) 2016 02 12
(151) 2017 04 04
(441) 2016 05 23
(732) CETEL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, PL.
(540) CETEL
(540)

(210) 452301

Kolor znaku: granatowy, zielony, jasnozielony, pomarańczowy,
żółty, fioletowy, niebieski
(531) 25.07.01, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 11 akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji
wodnych i gazowych, aparatura do oczyszczania ścieków, aparatura do uzdatniania wody, aparatura grzewcza do pieców, aparatura
i instalacje do zmiękczania wody, armatury grzewcze, elektryczne
instalacje grzewcze, filtry do oczyszczania gazów [części domowych lub przemysłowych instalacji], elementy zabezpieczające
do rur wodnych, elementy zabezpieczające do rur gazowych, gazowe instalacje centralnego ogrzewania, przemysłowe instalacje
grzewcze, 37 instalacja, budowa i serwis sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, telefonicznych, komputerowych, telewizyjnych,
przemysłowych, przeciwpożarowych i antywłamaniowych, montaż urządzeń i siłowni telekomunikacyjnych, instalacja urządzeń
wodociągowo -kanalizacyjnych, instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno -kanalizacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa
sieci wodno -kanalizacyjnych, porady dotyczące zapobiegania blokowaniu się rur wodno -kanalizacyjnych, instalowanie systemów rur doprowadzających gaz, instalacja gazociągów i wodociągów, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie rur gazowych, 42 projektowanie
instalacji, przyłączy i sieci telekomunikacyjnych, telefonicznych,
energetycznych, komputerowych, przemysłowych, kablowych, telewizyjnych, przeciwpożarowych i antywłamaniowych, pomiary elektryczne i teletechniczne, doradztwo w projektowaniu stron internetowych, hosting stron internetowych, programowanie komputerów
na potrzeby Internetu, programowanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, programowanie oprogramowania
do portali internetowych, programowanie oprogramowania do platform internetowych, programowanie stron internetowych, programowanie spersonalizowanych stron internetowych, projektowanie
i aktualizacja stron głównych i stron internetowych, projektowanie
i wdrażanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie
stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
do telefonów komórkowych, tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych stron internetowych, projektowanie i planowanie techniczne systemów kanalizacyjnych, usługi inżynieryjne dla branży
gazowniczej, projektowanie i planowanie techniczne rurociągów
w dziedzinie gazu, wody i wody ściekowej.
(111) 296781
(220) 2016 02 15
(210) 452332
(151) 2017 04 24
(441) 2016 05 23
(732) The Juice Plus+ Company, LLC, Collierville, US.
(540) JUICE PLUS+ COMPLETE
(510), (511) 5 żywność dietetyczna, produkty do utraty i kontroli
wagi stosowane jako zamienniki posiłków, jak batony spożywcze,
zupy, koktajle, napoje i napoje w proszku, 29 zupy, koktajle, 30 batony spożywcze, 32 napoje, napoje w proszku.
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(111) 296782
(220) 2016 02 15
(210) 452335
(151) 2017 04 26
(441) 2016 05 23
(732) The Juice Plus+ Company, LLC, Collierville, US.
(540) Juice PLUS+ COMPLETE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 żywność dietetyczna, produkty do utraty i kontroli
wagi stosowane jako zamienniki posiłków, jak batony spożywcze,
zupy, koktajle, napoje i napoje w proszku, 29 zupy, koktajle, 30 batony spożywcze, 32 napoje, napoje w proszku.
(111) 296783
(220) 2016 02 17
(210) 452424
(151) 2017 04 20
(441) 2016 05 23
(732) ARIES POWER EQUIPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MULTI PRO
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 alternatory [generatory prądu przemiennego], cylindry
do silników, ciągniki ogrodowe jednoosiowe, pługi do zdejmowania
darni, dźwigi do pojazdów, filtry [części maszyn lub silników], gaźniki,
generatory prądu, generatory elektryczności, gładziarki, głowice cylindrów do silników, koła maszyn, grabie do grabiarek, iskrowniki zapłonowe, kopaczki [maszyny], koparki [czerparki], koparki do rowów,
koparki jednoczerpakowe mechaniczne, ostrza do kosiarek, kosiarki [maszyny], kosiarki ogrodowe [maszyny], kultywatory [maszyny],
łożyska [części maszyn}, linki sterownicze do maszyn lub silników,
maszyny dla statków, maszyny do budowy dróg, maszyny rolnicze,
membrany do pomp, młoty mechaniczne, młoty pneumatyczne,
mechanizmy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, obudowy maszyn, osłony maszyn, urządzenia do zagęszczania odpadków,
piły [maszyny], paski napędowe do wentylatorów silników, maszyny
do pielenia, piły łańcuchowe, pługi śnieżne, pokrywy [części maszyn], pompy [maszyny], samonastawne pompy paliwowe, awaryjne
agregaty prądotwórcze, maszyny do robót ziemnych, rozruszniki silników, narzędzia rolnicze inne niż o napędzie ręcznym, tłumiki do silników, silniki dla statków, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, silniki inne niż do pojazdów lądowych, maszyny do ubijania,
silniki napędowe inne niż do pojazdów lądowych, spycharki, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, uchwyty [części maszyn],
ugniatarki mechaniczne, wentylatory do silników, zawory [części maszyn lub silników], zamiatarki samojezdne, brony, 8 ubijaki do gruntu
[narzędzia brukarskie], koparki do rowów [narzędzia], narzędzia o napędzie ręcznym, kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], piły [narzędzia], ubijaki do gruntu [narzędzia], nożyce ogrodnicze, kosy, rębaki,
9 akumulatory elektryczne, kolektory elektryczne, baterie słoneczne,
motopompy strażackie, elektryczne urządzenia kontrolno – sterujące, ogniwa fotoelektryczne, ogniwa galwaniczne, panele słoneczne
do wytwarzania energii elektrycznej.
(111) 296784
(220) 2004 05 01 K
(210) 451734
(151) 2017 04 05
(441) 2016 03 14
(732) YANNIDIS BROTHERS SA-INDUSTRIAL-COMMERCIAL-CHEMICAL-TECHNICAL-AND HOTEL BUSINESS COMPANY Business
title HERMES-VITEX, Aspropyrgos, GR.
(540) Vitex
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, substancje garbujące z wyłączeniem klejów przeznaczonych dla przemysłu, 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobie-
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gające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, bejce, żywice,
metale w postaci folii i proszku dla malarzy i dekoratorów.

(111) 296785
(220) 2016 02 22
(151) 2017 03 30
(441) 2016 05 23
(732) DISTANCE SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) SNEAKER
(540)

(210) 452624

Kolor znaku: biały, jasnobrązowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 obuwie i odzież z tworzyw naturalnych i sztucznych,
35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej
i poprzez internet takich towarów jak: obuwie i odzież z tworzyw naturalnych i sztucznych.
(111) 296786
(220) 2016 02 23
(210) 452629
(151) 2017 04 07
(441) 2016 05 23
(732) ZAKŁADY MIĘSNE ŁMEAT-ŁUKÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Łuków, PL.
(540) DOLINA NOTECI więcej niż karma
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, złoty
(531) 03.01.06, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, ryby, owoce morza, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne: konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, przekąski zawarte w tej klasie, 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, przekąski zawarte w tej
klasie, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte
w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona,
naturalne rośliny i kwiaty, słód: przekąski zawarte w tej klasie, karma dla zwierząt, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 35 usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów spożywczych,
usługi reklamowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
publikacja tekstów reklamowych, produkcja reklam telewizyjnych,
internetowych i radiowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, w celu
promocji ww. towarów, 41 usługi w zakresie nauczania i szkolenia,
usługi w zakresie rozrywki, usługi w zakresie działalności sportowej
i kulturalnej, produkcja i prezentowanie programów telewizyjnych,
internetowych i radiowych, usługi studiów telewizyjnych i radiowych, organizowanie pokazów w zakresie kształcenia praktycznego,
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, zjazdów, wykładów, usługi w zakresie publikacji elektronicznej on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, organizowanie wystaw i targów, organizacja,
produkcja i prezentacja wydarzeń w celach edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja, produkcja i prezentacja konkursów, zawodów, wystaw, quizów, loterii, imprez sportowych, koncertów, widowisk, przedstawień scenicznych, występów na żywo, usługi
doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich wyżej wymienionych
usług, 43 usługi w zakresie zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi
cateringowe, usługi świadczone przez restauracje, bary i kawiarnie .
(111) 296787
(151) 2017 04 05

(220) 2016 02 29
(441) 2016 06 06

(210) 452908
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(111) 296790
(220) 2016 03 08
(210) 453258
(151) 2017 04 05
(441) 2016 06 06
(732) PARTNER TELE.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) PARTNER TELE.COM
(540)

(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) Desulan
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(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, przeciwbólowe środki, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki
do celów leczniczych, środki przeczyszczające, 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, muszka hiszpańska w postaci
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze,
środki uśmierzające.
(111) 296788
(220) 2016 02 29
(151) 2017 04 05
(441) 2016 06 06
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) Essentiv TOTAL
(540)
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(210) 452910

Kolor znaku: czarny, żółty, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.14
(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, przeciwbólowe środki, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki
do celów leczniczych, środki przeczyszczające, 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, muszka hiszpańska w postaci
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze,
środki uśmierzające.
(111) 296789
(220) 2016 03 01
(210) 453047
(151) 2017 04 12
(441) 2016 06 06
(732) WALCZYSKO PAWEŁ, Gdańsk, PL.
(540) Credere
(510), (511) 1 alkohol, alkohol etylowy, alkohol do celów przemysłowych.

Kolor znaku: żółty, niebieski
(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 akumulatory elektryczne, baterie elektryczne, baterie słoneczne, aparaty telefoniczne, telefony komórkowe, przewody telefoniczne, kable do transmisji danych, ogniwa elektryczne, kable koncentryczne,
kable łączące telefon komórkowy z komputerem, kable USB, słuchawki telefoniczne, zestawy słuchawkowe, zestawy głośnomówiące do telefonów
komórkowych, słuchawki bezprzewodowe, urządzenia do ładowania
akumulatorów i baterii (ładowarki), zasilacze, ładowarki samochodowe,
ładowarki sieciowe, porty podczerwieni, porty komunikacji bezprzewodowej, anteny, anteny i baterie do telefonów komórkowych, obudowy
kolorowe, obudowy, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych,
klawiatury do telefonów komórkowych, futerały na telefony komórkowe,
kabury na telefony komórkowe, etui na telefony komórkowe, karty startowe i uzupełniające do telefonów komórkowych, karty sim, karty inteligentne (z obwodami scalonymi, zintegrowanymi), kamery internetowe,
głośniki, urządzenia do przetwarzania informacji, złącza antenowe, złącza
dopasowujące elektryczne, urządzenia współpracujące z komputerami
w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, zestawy słuchawkowe oraz urządzenia do odtwarzania plików mp3 i mp4, pamięci komputerowe, uchwyty do urządzeń
mobilnych GSM, PDA i GPS, futerały do przenoszenia telefonów komórkowych, uchwyty do palmtopów, uchwyty samochodowe do telefonów
komórkowych, telefoniczne podstawki na biurko, mikrofony, słuchawki,
akcesoria do telefonów przenośnych w postaci uchwytów do telefonów
umożliwiających rozmowę bez trzymania słuchawki, słuchawki z telefonem, mikrofony i głośniki do telefonów przenośnych, przyrządy nawigacyjne, urządzenia do nawigacji dla pojazdów [komputery pokładowe],
urządzenia do nawigacji satelitarnej, 14 breloczki [biżuteria], breloczki
do kluczy ozdobne, 26 smycze reklamowe.
(111) 296791
(220) 2014 07 02
(210) 430680
(151) 2015 10 07
(441) 2014 10 13
(732) DJP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) INSPIRACJEKAWOWE.pl
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały, jasnobrązowy, ciemnobrązowy
(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.01.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi marketingowe, usługi sprzedaży kawy, ekspresów do kawy, 37 serwis ekspresów, 41 organizowanie rozrywki związanej z degustacją kawy, szkolenia baristyczne, 43 usługi w zakresie
wypożyczania urządzeń gastronomicznych.
(111) 296792
(220) 2015 03 31
(210) 440892
(151) 2016 02 03
(441) 2015 07 20
(732) LEANPASSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LEAN HELICOPTER VIEW
(510), (511) 16 drukowane materiały szkoleniowe, publikacje drukowane, ulotki, afisze, plakaty, albumy, książki, broszury, podręczniki,

Nr 10/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

papier do pisania, certyfikaty drukowane, pisaki, pióra żelowe, notatniki ilustrowane, kalendarze drukowane, papier, odbitki fotograficzne,
kartki na notatki, 35 usługi w zakresie doradztwa, konsultacji i badań
w zakresie działalności gospodarczej, reklama, marketing, doradztwo
handlowe, doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie outsourcingu,
analiza kosztów, analiza funkcjonowania firm, analiza rynku, dostarczanie informacji dotyczących działalności gospodarczej, audyty, doradztwo związane z audytami, 41 szkolenia, usługi edukacyjne, usługi
szkoleniowe, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo zawodowe, dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja dorosłych, edukacja, Informacja o edukacji,
kongresy, organizowanie i/lub prowadzenie kongresów, opracowywanie podręczników edukacyjnych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizacja egzaminów edukacyjnych, przeprowadzanie
egzaminów, organizowanie i/lub prowadzenie konferencji, organizowanie i/lub prowadzenie kongresów, organizowanie i/lub prowadzenie seminariów, organizowanie i/lub prowadzenie sympozjów,
organizowanie i/lub prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie konkursów, organizowanie kursów szkoleniowych, produkcja filmów szkoleniowych, produkcja filmów w celach edukacyjnych,
przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, przygotowanie
tekstów do publikacji, przygotowywanie programów szkoleniowych,
publikacja broszur, publikacja czasopism internetowych, publikacja
i edycja materiałów drukowanych, publikacja literatury instruktażowej, publikowanie, certyfikacja nagród edukacyjnych i szkoleniowych,
edukacja on-line, prowadzenie kursów e-learningowych, udostępnianie materiałów edukacyjnych za pomocą Internetu, informacja o edukacji udostępniana on-line.

(111) 296793
(220) 2016 03 08
(210) 453293
(151) 2017 04 04
(441) 2016 06 06
(732) CZEREPAK LUCYNA LUSTAR-BRAFORM, Ostrów
Wielkopolski, PL.
(540) LustarBraform
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, brązowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych, urządzenia do obróbki tworzyw sztucznych, formy wtryskowe,
ciśnieniowe, niskociśnieniowe, rozdmuchowe oraz termoutwardzalne,
płyty modelowe, wytłoczniki, tłoczniki, wykrojniki, stemple na prasy,
przenośniki łańcuchowe, formy tłoczne, części maszyn: hydraulicznych i pneumatycznych, formy do metali, części maszyn i silników
(z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), części zamienne
do obrabiarek, maszyn, odkuwki matrycowe i swobodne, koła pasowe
do maszyn, wały napędowe, wały pneumatyczne, wyroby ślusarskie,
śruby, konstrukcje nośne metalowe, narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny, 19 budowlane materiały niemetalowe, materiały budowlane z tworzyw sztucznych, 40 usługi związane z obróbką metali,
usługi związane z obróbką materiałową metali, toczenie, frezowanie,
kształtowanie, szlifowanie przez ścieranie, polerowania, regeneracja
armatury przemysłowej, napawanie proszkami ceramicznymi i metalicznymi części maszyn i urządzeń, obróbka elektroerozyjna i cieplna,
obróbka na prasach i wtryskarkach, zgrzewanie punktowe, usługi
związane z obróbką tworzyw sztucznych.
(111) 296794
(220) 2016 03 09
(210) 453310
(151) 2017 04 11
(441) 2016 06 20
(732) NOWAK PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO -USŁUGOWE NITUS, Drużków Pusty, PL.
(540) N NITUS
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12

3585

(510), (511) 6 boazeria metalowa, bramy metalowe, dachówki metalowe, deflektory metalowe kominowe, drabiny metalowe, drzwi metalowe, ekrany i siatki przeciw owadom metalowe, futryny do drzwi
metalowe, gałki metalowe, gzymsy metalowe, kątowniki stalowe
i aluminiowe, haki metalowe, kątowniki metalowe, klamki, klamki
do drzwi metalowe, klamry metalowe, klacze, kołki do ścian metalowe, kołki metalowe, kołnierze metalowe, kominy metalowe, kółka
metalowe do kluczy, kółka samonastawne do mebli, kratownice metalowe, kraty metalowe, kratki ochronne metalowe, lufciki i okienka
metalowe, łaty metalowe, maszty ze stali, materiały zbrojeniowe dla
budownictwa, płyty metalowe dla budownictwa, nadproża metalowe, nasady kominowe metalowe, odrzwia metalowe, ograniczniki
do drzwi metalowe, ograniczniki do okien metalowe, okiennice metalowe, okna metalowe, okucia dla budownictwa, okucia drzwi metalowe, okucia metalowe, okucia okienne metalowe, ościeżnice metalowe, progi metalowe, profile metalowe, profile aluminiowe,
prowadnice do szuflad metalowe, ramy do okien metalowe, ramy
do łóżek metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, rolki, prowadnice
do drzwi przesuwnych, rurki metalowe, rygle do zasuw okiennych,
rynny dachowe metalowe, skrzynie metalowe, skrzynki na narzędzia metalowe, skrzynki na listy metalowe, sworznie metalowe, szyldy metalowe, taśmy metalowe, taśmy żelazne, wieszaki na ubrania
metalowe, zamki obrotowe do okien metalowe, zamknięcia drzwiowe metalowe, zamki, metalowe, zamki na zasuwy, zamki obrotowe
do okien metalowe, zasuwy, zasłony metalowe, zatrzaski drzwiowe
metalowe, zawiasy, zawiasy metalowe, zawiasy metalowe meblowe,
żaluzje metalowe, 17 materiały ciepłochronne, materiały dźwiękoszczelne, formy z ebonitu, farby izolacyjne, fibra, filc izolacyjny,
folie przyciemniające do okien, korki gumowe, papier izolacyjny, taśmy izolacyjne, tkaniny izolacyjne, izolacyjne folie metalowe, kit, liny
gumowe, mika, wełna mineralna, ograniczniki gumowe, wata szklana do izolacji, włókno szklane do izolacji, folie z tworzywa sztucznego nie do pakowania, tworzywa sztuczne półprzetworzone, materiały uszczelniające, taśmy uszczelniające do drzwi i okien, materiały
wyściełające z gumy lub z tworzyw sztucznych, zaprawy izolacyjne,
zawory z kauczuku naturalnego lub z fibry, 19 azbestocement, beton, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, bruki
odblaskowe, cement, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, płyty cementowe, cegły, drewno budowlane, drewno
na profile, drewno obrobione, drewno użytkowe, drewniane forniry,
budowlane konstrukcje niemetalowe, budowlane płyty niemetalowe, nadproża niemetalowe, dachówki niemetalowe, figurki z kamienia, betonu lub marmuru, gips, glina, glina do wyrabiania: cegieł,
dachówek, kafli, glina garncarska, gonty, granit, gzymsy niemetalowe, kamień, kamień budowlany, kafle, krokwie dachowe, kształtki
rurowe rozgałęzi en i owe niemetalowe, kominy niemetalowe, ksylolit, marmur, materiały ognioodporne niemetalowe, materiały do budowy i pokryć dróg, materiały do pokryć nawierzchni dróg, materiały wiążące do naprawy dróg, nawierzchnie drogowe odblaskowe,
niemetalowe bloki drogowe, mozaika dla budownictwa, obudowy
kominowe, obudowy kominków, płatwy (dachówki), płyty faliste,
włókno cementowe, pokrycia ścian niemetalowe, bramy niemetalowe, płyty konstrukcyjne niemetalowe, płyty niemetalowe, pokrycia
dachów niemetalowe, powłoki cementowe ognioodporne, powłoki
(materiały budowlane), rury drenażowe niemetalowe, rury spustowe niemetalowe, rynny, rynny dachowe niemetalowe, sklejka, stopnie schodów niemetalowe, surowiec ceramiczny, szamota spoiwa
murarskie, oblicówki niemetalowe dla budownictwa, ogrodzenia
żeberkowe niemetalowe, okna niemetalowe, okiennice niemetalowe, okładziny drewniane, parkiety, płoty i parkany niemetalowe,
płytki podłogowe niemetalowe, deski podłogowe, profile niemetalowe dla gzymsów, szkło budowlane, szkło walcowane (okienne) dla
budownictwa, szkło konstrukcyjne żaroodporne, szkło zbrojone,
sztuczny kamień, tłuczeń, tarcica, ścianki szczelne niemetalowe, terakota, tynk, tynki dekoracyjne, wapno, wapień twardy drobnoziarnisty, witraże, wykładziny niemetalowe dla budownictwa, zaczyn
cementowy, zaprawy budowlane, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, znaki drogowe nie świecące niemetalowe, żużel (materiał budowlany), kamień żużlowy, żwir, żaluzje zewnętrzne niemetalowe i nietekstylne, żaluzje niemetalowe, 20 biurka, meble biurowe,
meble szkolne, meble metalowe, dekoracje przestawne, drabiny
z drewna lub z tworzyw sztucznych, drzwi do mebli, klamki do drzwi
niemetalowe, dybie niemetalowe, łóżeczka dla małych dzieci, fotele,
gabloty (meble), kanapy, karnisze do zasłon, kołyski, komody, kontuary, kosze niemetalowe, kółka do zasłon, kółka samonastawne
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do mebli niemetalowe, kredensy, krzesła, kształtki na ramy do obrazów, leżaki, lustra, ławy (meble), łóżeczka dziecięce, łóżka, konstrukcje drewniane łóżek, materace sprężynowe do łóżek, meble, osprzęt
niemetalowy do mebli, osprzęt niemetalowy do drzwi, osprzęt niemetalowy do okien, półki meblowe, regały meblowe, taborety, toaletki, sofy, stoiska wystawowe, stoliki ruchome pod komputery, stoliki pod telewizory, stolarskie wyroby meblowe, ścianki działowe
drewniane do mebli, stoły, blaty do stołów, stoły metalowe, stoły
warsztatowe, szafki na akta, szuflady, szyny do zasłon, plastikowe
elementy wykończenia mebli, ule, ramki drewniane do uli, wieszaki
na ubrania, wieszaki stojące, wózki meblowe, zamki nieelektryczne,
niemetalowe, zasuwki drzwiowe niemetalowe, 35 usługi z zakresu
informacji handlowej, usługi doradztwa handlowego, usługi organizacji wystaw handlowych i reklamowych, usługi prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem telezakupów takich artykułów jak: drewno,
materiały budowlane z drewna i wyrobów’ budowlanych metalowych, elementów stolarki budowlanej, farb i lakierów, szkła, wyrobów budowlanych niemetalowych i wyrobów sanitarnych, mebli
i wyrobów meblarskich, okien i drzwi niemetalowych, usługi prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem sieci internetowej takich artykułów jak drewno, materiały budowlane z drewna i wyrobów budowlanych metalowych, elementów stolarki budowlanej, farb
i lakierów, szkła, wyrobów budowlanych niemetalowych i wyrobów
sanitarnych, mebli i wyrobów meblarskich, usługi prowadzenia
sprzedaży w wyspecjalizowanych sklepach lub hurtowni takich artykułów jak: drewno, materiały budowlane z drewna i wyrobów budowlanych metalowych, elementów stolarki budowlanej, farb i lakierów, szkła, wyrobów budowlanych niemetalowych i wyrobów
sanitarnych, mebli i wyrobów meblarskich, okien i drzwi niemetalowych, usługi sprzedaży detalicznej różnych towarów wymienionych
w klasach 06, 17, 19 i 20 poza siecią sklepową, usługi punktów sprzedaży drzewa i/lub drewna, 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, usługi doradztwa podatkowego, usługi finansowe, usługi pośrednictwa, administrowanie nieruchomościami,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, pośrednictwo
w zakresie kupna, sprzedaży i wynajmu nieruchomości, usługi wynajmowania pomieszczeń biurowych, usługi ubezpieczeniowe, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie
finansami, zarządzanie majątkiem, 37 usługi budowlano -remontowe
w zakresie robót wykończeniowych, suchej zabudowy wnętrz, montażu stolarki budowlanej, robót posadzkarskich i dekarskich, usługi
w zakresie wiercenia studni, usługi zabezpieczania budynków przed
wilgocią, usługi wulkanizacji opon, usługi instalacyjne w zakresie
instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych, montaż i naprawa
instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, instalacja i naprawy maszyn, instalowanie drzwi
i okien, usługi konserwacji i renowacji mebli, naprawa mebli, usługi
dekarskie, usługi lakierowania, malowania, szklenia, tynkowania, tapetowania i murowania, usługi posadzkarskie. montaż urządzeń kuchennych, naprawa zamków, rozbiórka budynków, wszelkie naprawy, które nie prowadzą do przeróbki materiałów w zakresie
budownictwa, usługi w zakresie wytwarzania i przekazywania energii elektrycznej, wynajem koparek, wynajem sprzętu budowlanego,
usługi naprawy i konserwacji samochodów usługi budowlano-remontowe w zakresie: robot wykończeniowych, suchej zabudowy
wnętrz, montażu stolarki budowlanej, robot posadzkarskich i dekarskich, usługi w zakresie wiercenia studni, usługi zabezpieczania budynków przed wilgocią, usługi wulkanizacji opon, usługi instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych,
montaż i napraw instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, instalacja i naprawy maszyn,
instalowanie drzwi i okien, usługi konserwacji i renowacji mebli, naprawa mebli, usługi dekarskie, usługi lakierowania, malowania,
szklenia, tynkowania, tapetowania i murowania, usługi posadzkarskie, montaż urządzeń kuchennych, naprawa zamków, rozbiórka
budynków, wszelkie naprawy, które nie prowadzą do przeróbki materiałów w zakresie budownictwa, usługi w zakresie wytwarzanie
i przekazywania energii elektrycznej, wynajem koparek, wynajem
sprzętu budowlanego, usługi naprawy i konserwacji samochodów,
39 usługi pakowania produktów, informacja o transporcie, usługi
w zakresie transportu lądowego i morskiego, usługi spedycyjne,
usługi taksówkowe, usługi transportu i wyładunku towarów, usługi
transportu i wyładunku odpadów, usługi rozładunkowe, usługi wynajmowania magazynów, usługi wypożyczania pojazdów, usługi
poboru, uzdatniania i zaopatrywania w wodę.
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(111) 296795
(220) 2016 03 14
(210) 453589
(151) 2017 04 07
(441) 2016 06 20
(732) INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG, Katowice, PL.
(540) emag INSTYTUT BADAWCZY
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 czasopisma, 35 ekspertyzy w zakresie działalności
gospodarczej, opinie, sondaże, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, usługi reklamowe, 37 naprawy i usługi instalacyjne
w zakresie sprzętu automatycznego, elektronicznego i informatycznego, 41 edukacja, organizowanie i obsługa konferencji, 42 doradztwo w zakresie ochrony środowiska, testowanie materiałów, opracowanie projektów technicznych, badania i ekspertyzy techniczne,
analizy przemysłowe, prace badawczo -rozwojowe, 45 doradztwo
w sprawach bezpieczeństwa.
(111) 296796
(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)

(210) 453639

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01
(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) 296797
(220) 2016 03 14
(151) 2017 04 12
(441) 2016 06 20
(732) NOWA ERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Słowa na Start!

(210) 453641
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(540)

(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(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) 296798
(220) 2016 03 16
(210) 453742
(151) 2017 03 30
(441) 2016 06 20
(732) STRUMIŃSKA BERNADETTA WITCHCRAFT, Łódź, PL.
(540) Witchcraft
(540)

(531) 02.03.23, 05.01.03, 26.02.01, 27.05.01, 26.01.14
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa książek, czasopism,
płyt z dziedziny ezoteryki i psychologii oraz medycyny naturalnej,
kart do wróżenia i akcesoriów z nimi związanych, sprzedaż amuletów, talizmanów, zegarów, kubków, koszulek, świec, kadzideł,
świeczników, prezentowanie ich w mediach i Internecie, produkcja
filmów reklamowych, telemarketing związany z wykonywaną działalnością, prowadzenie sklepu internetowego i stacjonarnego z tymi
produktami, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 38 udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, prowadzenie bloga
internetowego, 45 tworzenie horoskopów astrologicznych, numerologicznych i za pomocą kart do wróżenia, usługi doradztwa życiowego, wróżbiarstwa.
(111) 296799
(220) 2016 03 18
(151) 2017 04 18
(441) 2016 06 20
(732) KUŞ ABDULKADIR, Tuszyn, PL.
(540) Veso
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(210) 453811

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 26.11.01
(510), (511) 25 odzież, marynarki, spodnie, sukienki, spódnice,
spodenki, kamizelki, palta, płaszcze, peleryny, futra jako odzież, kurtki, bluzki, swetry, pulowery, fartuchy, kostiumy kąpielowe, slipy, pończochy, skarpety, rajstopy, rękawiczki, szale, apaszki, krawaty, paski
do odzieży, bielizna osobista męska, bielizna osobista damska, koszule męskie, podkoszulki, piżamy, legginsy, obuwie, półbuty, buty
sznurowane, botki, kalosze, cholewki do obuwia, getry, buty sportowe narciarskie, piłkarskie, gimnastyczne, pantofle, sandały, czapki,
kapelusze, cylindry, opaski na głowę, chusty, berety.
(111) 296800
(220) 2004 05 01 K
(210) 458776
(151) 2017 03 15
(441) 2016 10 10
(732) Andover Healthcare Inc., Salisbury, US.
(540) COFLEX
(510), (511) 5 środki sanitarne, środki dezynfekcyjne, plastry, bandaże, opatrunki i inne materiały opatrunkowe ujęte w tej klasie, materiały do zszywania, przylepne bandaże i bandaże do celów chirurgicznych, medyczne taśmy przylepne, żadne z wymienionych dla celów
weterynaryjnych, 10 poduszki do celów medycznych, podkładki zapobiegające odciskom, niebędące łóżkami, materace, poduszki lub
inne rzeczy do ścielenia, artykuły chirurgiczne, bandaże do stawów,
bandaże podtrzymujące i pończochy uciskowe, bandaże elastyczne,
bandaże ortopedyczne, ortopedyczne obuwie i odzież, podeszwy,
paski, części i osprzęt do wyżej wymienionych, żadne z wymienionych dla celów weterynaryjnych.
(111) 296801
(220) 2016 03 18
(210) 453822
(151) 2017 04 10
(441) 2016 06 20
(732) LITWIN JACEK ZAKŁAD PRODUKCYJNO -USŁUGOWY LIMEX,
Piekło Dolne, PL.
(540) LIMEX
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 25.07.02, 26.04.09, 27.05.01, 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, towary z metali nieszlachetnych nie ujęte w innych klasach, rudy (kruszece), w tym w szczególność: alpaka, barierki ochronne metalowe, belki metalowe, belki
stropowe metalowe, bezpieczeństwo (barierki-) na drogach metalowe, biały metal, blacha stalowa ocynowana, blacha [płyty, arkusze],
boazeria metalowa, bochny pudlarskie [metalurgia], bramy metalowe, brąz, brąz (wyroby artystyczne z-), bydło (łańcuchy dla-), cermetale [spieki metalowo -ceramiczne], chrom (Cr), chrom (rudy-), cyna
(Sn), cynk (Zn), cyrkon (Zr), dachówki metalowe, dachy (pokrycia-)
metalowe, daszki [budownictwo] metalowe, deflektory kominowe
metalowe, drenaż (przewody do-) metalowe, drut aluminiowy, drut
kolczasty, drut metalowy [z metali nieszlachetnych], drut ze stali, drut
ze stopów metali nieszlachetnych [z wyjątkiem drutu topikowego],
drut żelazny, drut [przewód] antenowy, dwuróg blacharski, dysze
metalowe, dysze, końcówki wylotowe z metalu, formy odlewnicze
metalowy, galenit (ruda-), gałki [uchwyty] metalowe, german (Ge),
glin [aluminium], glucyn [beryl], gwoździe, gwoździe z szeroką główką [ćwieki], gzymsy (formy, odlewy-) metalowe, gzymsy metalowe,
hafn [celt], haki do wieszania kotłów metalowa, haki do wieszania
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ubrań, metalowe, haki metalowe, ind (In), kadm, kadzie metalowe,
kapsle do butelek metalowe, kąpielowe (baseny-) [konstrukcje metalowe], kątowniki stalowe, kęsiska płaskie, klamry do mocowania kół
zapasowych w bagażniku, klamry pasów, maszynowych, metalowe,
kobalt surowy [metal], kokile, wlewnice [odlewnictwo], kolanka
do rur metalowe, kolejowe (materiały-) metalowe, kołki metalowe,
kołnierze metalowe, kominowe trzony metalowe, kominy metalowe,
konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe (szkielety ramowe-)
[budownictwo], konstrukcje metalowe [budownictwo], konstrukcje
nośne szklarni, metalowe, konstrukcje przenośne metalowe, konstrukcje stalowe [budownictwo], korki, zakrętki metalowe, korkowanie (kapsle do-) metalowe, kostka brukowa metalowa, kowadła, kowadła [przenośne], kółka metalowe do kluczy, z metali
nieszlachetnych, krany, kurki do beczek metalowe, kratownice metalowe, kratownice [kładki] metalowe, kraty ochronne do pieców metalowe, kraty [ruszty] metalowe, krycie dachów (materiały do-) metalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, kule stalowe,
limonit, liny kolejek napowietrznych, liny metalowe, liny stalowe, lodowiska [konstrukcje metalowe], lut [twardy] (stopy na lutowanie
(drut do-) metalowy, lutowanie [twarde] (pręty do-) metalowe, łańcuchy metalowe, łańcuchy zabezpieczające, metalowe, łaty metalowe,
łubki (nakładki stykowej do szyn, łupki, płytki dachowe (zaczepy do-)
metalowe, magnez (Mg), mangan (Mn), maszty [słupy] metalowe,
materiały konstrukcyjne metalowe, materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, metal (kołki do ścian-), metale nieszlachetne
surowe lub półprzetworzone, metale samozapalne, metale w formie
sproszkowanej [metale sproszkowane], metalowa materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, miedź (drut z-) nieizolowany, miedź (pierścienie z-), miedź surowa lub półprzetworzona, molibden (Mo), mosiądz surowy lub półprzetworzony, nadproża metalowe, nakrętki
metalowe, napinacze drutu metalowe [zaciski naprężające], napinacze taśm metalowych [zaciski naprężające], naprężanie (zaciski do-),
nasadki na laski metalowe, nasadki na liny [chomątka] metalowe,
nasadki pierścieniowe na rękojeści [z metalu], nasady kominowe metalowe, nawijarki niemechaniczne do rur giętkich metalowe, nawijarki niemechaniczne do węży giętkich metalowe, nikiel (Ni), niob (Nb),
nity metalowe, obręcze do beczek metalowe, odrzwia metalowe,
odzież (haki metalowe do wieszania-), ograniczniki drzwiowe metalowe, ograniczniki metalowe, ogrodzenia metalowe, okładziny metalowe [konstrukcyjne i budowlane], okucia do drzwi metalowe, okucia
do łóżek metalowe, okucia drzwiowe (ozdobne) metalowe, okucia
metalowe, okucia metalowe do mebli, okucia metalowe do okien,
okucia okienne (ozdobne), metalowe, ołów surowy lub półprzetworzony, opiłki metalowe, osłony do rur metalowe, osłony drzew, metalowe, ościeżnice metalowe, paliki namiotowe metalowe, palisady
[ogrodzenia] metalowe, pasy (naciągi-) metalowe, pasy maszynowe
(materiały zbrojeniowe do-) metalowe, pasy metalowe [nosiłki] do ładunków, pierścienie nagwintowane, pierścienie oporowe metalowe,
plomby, uszczelki ołowiane, płytki metalowe [budownictwo], płyty
konstrukcyjne metalowe, podkowy (gwoździe, hufnale do-), podłużnice [części nośne schodów] metalowe, pokrycia dachów, metalowe,
pręty metalowe do lutowania i spawania, pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe, progi metalowe, prowadnice do drzwi przesuwnych
[z metalu], przegrody metalowe, przewody (armatura do-) metalowa,
przewody instalacyjne [rurowe] rozgałęźne metalowe, przewody
sprężonego powietrza (armatura do-) metalowa, przewody wodociągowe, metalowe, raki do wspinaczki po oblodzonych powierzchniach, rolki, bloki metalowe [inne niż do maszyn], rolki, prowadnice
do okien przesuwnych, rowery (urządzenia do parkowania-) metalowe, rudy metali, rurowe (przewody-) metalowe, rury centralnego
ogrzewania, metalowe, rury i rurki metalowe, rusztowania metalowe,
ruszty beleczkowe (w paleniskach otwartych), rygle do zasuw okiennych, rynny metalowe, schody (obudowy-) metalowe, siatka druciana (cienka), słupy metalowe, słupy metalowe [elementy konstrukcyjne), słupy ogłoszeniowy metalowe, słupy [podpory] metalowe,
spawanie (pręty metalowe do-), sprężyny [drobnica metalowej,
sprzączki z metali nieszlachetnych, spustowe (rury-) metalowe, srebro (lut ze-), stal (arkusze, blacha-), stal (rolety ze-), stal lana [staliwo],
stal lub surówka, stal surowa lub półprzetworzona, stop łożyskowy,
stopy metali nieszlachetnych, stopy srebrno -cynowe [platerowane],
stopy srebrno -niklowe, stopy stali, sworznie metalowe, szalunki
do betonu metalowe, szczęki imadeł metalowe, śruby do łączenia
przewodów, metalowe, śruby metalowe, tantal [metal], taśma stalowa, tombak, tubingi (obudowy-) metalowe, tuby stalowe, tuleje
[drobnica metalowa), tytan (Ti), uszczelki metalowe, usztywniacze
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[okucia budowlane] metalowe, wanad (V), warsztatowe (imadła-),
metalowe, wiązadła metalowe, wolfram (W), wsporniki metalowe dla
budownictwa, zaciski do rur i kabli, metalowe, zaciski [klamry] metalowe, zamknięcia do butelek metalowe, zamknięcia do okien, metalowe
[okna podnoszone], zamknięcia do pojemników metalowe, zamknięcia do pudelek, metalowe, zamknięcia drzwiowe [nieelektryczne], zamocowania rur (obejmy do-) metalowe, zaprawa murarska (kastry do
mieszania-) metalowe, zasilające (przewody, rurociągi-) metalowe, zasłony metalowe, zatrzaski drzwiowe metalowe, zatyczki [wyroby żelazne], zawiasy metalowe, zawiasy pasowe metalowe, zawijanie i pakowanie (folie metalowe do-), zawleczki do kół i inne, zawory do rur
drenażowych metalowe, zawory wodociągowe metalowe, zawory
[inne niż części maszyny] metalowe, zbrojeniowe (materiały-) do betonu, metalowe, zbrojeniowe (materiały-) do przewodów rurowych,
metalowe, złącza kabli metalowe (nieelektryczne), złącza metalowe
do łańcuchów, złączki rur metalowe, złoto (lut ze-), związywanie (taśmy do-) metalowe, żelazo (drobne wyroby-), żelazo (napinacze
taśm-) [zaciski naprężające], żelazo (rudy-), żelazo obręczowe, żelazochrom, żelazokrzem, żelazomolibden, żelazotytan, żelazowolfram,
żeliwo surowe lub półprzerobione, żyłki do wiązania metalowe,
19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe
stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, w tym w szczególności: altany (drewniane konstrukcje), balustrady, belki policzkowe/wangi
[części schodów], boazeria niemetalowa, bramy niemetalowe, budowlane konstrukcje niemetalowe, deski [drewno budowlane],
drewno budowlane, drewno części obrobione, drewno na profile,
drewno obrobione, drewno użytkowe, drzwi niemetalowe, drzwiowe (ościeżnice-) niemetalowe, drzwiowe (płyty-) niemetalowe, elementy wykończeniowa budowlane niemetalowe, forniry (drewno
na-), forniry, ganki niemetalowe [przybudówka], konstrukcyjne elementy niemetalowe do budownictwa, listwy niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, moskitiery niemetalowe, okienne (ramy) niemetalowe, okienne (szkło-) dla budownictwa, okiennice
niemetalowe, okładziny drewniane, okna niemetalowe, palisady niemetalowe, parkiety, płoty, parkany niemetalowe, płyty budowlane
niemetalowe, płyty niemetalowe, podłogowe (deski-), podłogowe
płytki niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe, podpory niemetalowe, ptaszarnie niemetalowe (konstrukcje), schody niemetalowe,
schody (stopnie-) niemetalowe, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, stropowe belki niemetalowe, sufity niemetalowe, żaluzje [zewnętrzne] niemetalowe i nietekstylne, 40 obróbka materiałów,
w tym w szczególności: chromowanie, cynowanie, drewno obróbka,
farbiarstwo (usługi związane z-), folusznictwo, fotochemigrafia, frezowanie, galwanizacja, grawerowanie, kalandrowanie materiałów,
kowalstwo, łączenie materiałów na zamówienie, magnesowanie, metale (hartowanie-), metale (obróbka-), niklowanie, obróbka materiałów (informacje o-), odlewanie metali, platerowanie metali, pokrywanie kadmem, polerowanie [ścieranie], posrebrzanie, powlekanie
galwaniczne, pozłacanie, spawanie, lutowanie, szlifowanie, ścieranie,
trasowanie laserem, trawienie [np. powłok płaszczyzn, usuwanie pozostałości], złocenie.

(111) 296802
(220) 2016 03 21
(210) 453868
(151) 2017 04 06
(441) 2016 06 20
(732) FEDOR WIESŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE FEDOR, Użranki, PL.
(540) FEDOR
(510), (511) 1 podłoża dla upraw bezgruntowych [rolnictwo],
25 odzież, 29 grzyby konserwowane, 31 grzyby świeże, grzybnia
pieczarkowa [rozchodowa].
(111) 296803
(220) 2016 04 01
(210) 454379
(151) 2017 04 10
(441) 2016 07 04
(732) OZIMEK MICHAŁ PRO -STAR PH, Gdańsk, PL.
(540) STASIOO.COM
(510), (511) 11 stojące lampy, lampy biurkowe, lampy ścienne, lampy wiszące, lampy oświetleniowe, 16 nalepki, naklejki [materiały piśmienne], afisze, plakaty, girlandy papierowe, przyborniki biurkowe,
organizery osobiste, organizery na biurko, książki dla dzieci, 18 torby,
plecaki, 24 kocyki dziecięce, kocyki dla niemowląt, pościel, bielizna
pościelowa dla niemowląt, narzuty, narzuty do łóżeczek dziecięcych, ręczniki dla dzieci, płótno do przewijania niemowląt i tkaniny
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pościelowe w formie śpiworów, 25 odzież dla małych dzieci, czapki,
opaski na głowę, paski, apaszki, szaliki, szale, krawaty, muchy, koszulki z krótkim lub długim rękawem, bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, body niemowlęce, śpioszki, pajacyki, spodnie
dziecięce, spodnie dresowe, legginsy, spódnice, rampersy, kombinezony, skarpetki, obuwie, piżamy, fartuszki, śliniaki niepapierowe,
śliniaki dla niemowląt z tworzyw sztucznych, mufki, 28 zabawki
dla dzieci, artykuły do zabawy dla dzieci, namioty zabawkowe, konie na biegunach [zabawki], maskotki, wiszące karuzele dla dzieci
[mobile], karuzele będące przedmiotami do zabawy, huśtawki [zabawki], wózki dla lalek, 35 sprzedaż w sklepach, hurtowniach oraz
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa,
katalogowa, na podstawie zamówień telefonicznych, a także usługi
sklepów internetowych on-line w zakresie następujących towarów:
stojące lampy, lampy biurkowe, lampy ścienne, lampy wiszące, lampy oświetleniowe, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], afisze,
plakaty, girlandy papierowe, przyborniki biurkowe, organizery osobiste, organizery na biurko, książki dla dzieci, torby, plecaki, kocyki
dziecięce, kocyki dla niemowląt, pościel, bielizna pościelowa dla niemowląt, narzuty, narzuty do łóżeczek dziecięcych, ręczniki dla dzieci, płótno do przewijania niemowląt i tkaniny pościelowe w formie
śpiworów, odzież dla małych dzieci, czapki, opaski na głowę, paski,
apaszki, szaliki, szale, krawaty, muchy, koszulki z krótkim lub długim
rękawem, bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, body
niemowlęce, śpioszki, pajacyki, spodnie dziecięce, spodnie dresowe,
legginsy, spódnice, rampersy, kombinezony, skarpetki, obuwie, piżamy, fartuszki, śliniaki niepapierowe, śliniaki dla niemowląt z tworzyw
sztucznych, mufki, zabawki dla dzieci, artykuły do zabawy dla dzieci,
namioty zabawkowe, konie na biegunach [zabawki], maskotki, wiszące karuzele dla dzieci [mobile], karuzele będące przedmiotami do zabawy, huśtawki [zabawki], wózki dla lalek, usługi prezentacji oferty
handlowej w Internecie, reklama, reklama radiowa, telewizyjna
i prasowa, reklama na stronach internetowych, promocja sprzedaży,
pokazy towarów dla celów handlowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, rozpowszechnianie materiałów reklamowych.

(111) 296804
(220) 2016 04 04
(151) 2017 04 06
(441) 2016 07 04
(732) MOBILUS MOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) mob.iQ geteasy
(540)

(210) 454405

Kolor znaku: szary, zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 24.17.02
(510), (511) 7 automaty do otwierania drzwi, elektryczne, automaty
do zamykania drzwi, elektryczne, kurtyny-urządzenia do poruszania sterowane elektrycznie, napęd, mechanizmy inne niż do pojazdów lądowych, napędowe łańcuchy inne niż do pojazdów lądowych, napędowe mechanizmy inne niż do pojazdów lądowych,
narzędzia-części maszyn, piloty, centralki do automatyki budynków,
silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, silniki inne niż
do pojazdów lądowych, silniki inne niż do pojazdów lądowych, silniki na sprężone powietrze, silniki napędowe inne niż do pojazdów
lądowych, siłowniki rurowe do systemów osłonowych budynków
typu rolety, markizy, bramy rolowane, osłony przeciwsłoneczne,
sterownicze mechanizmy do maszyn i silników, złącza-części silników, złącza części silników, 9 akumulatory elektryczne, akustyczne
sygnalizatory, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe,
alarmy pożarowe, alarmy pożarowe, analizatory powietrza, automatyczne wyłączniki czasowe z wyłączeniem zegarmistrzostwa, chipy-układy scalone, czujniki, czujniki dymu, czujniki ciśnienia, czujniki
mikrometryczne, czujniki temperatury i parametrów powietrza,
czujniki ruchu, czytniki-sprzęt przetwarzania danych, dalmierze-odległościomierze, diody świecące -LED, urządzenia elektryczne
do dozorowania, dyktafony, dynamometry-siłomierze, dyski ma-
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gnetyczne, dzwonki, urządzenia ostrzegające, dzwonki alarmowe
elektryczne, dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki sygnalizacyjne, dzwonki sygnalizacyjne, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia kontrolno -sterujące, elektryczne
urządzenia pomiarowe, fotometry, głośniki, gniazdka, wtyczki i inne
kontakty jako złącza elektryczne, grodzie akumulatorów elektrycznych, gwizdki alarmowe ostrzegawcze, gwizdki sygnalizacyjne,
induktory-elektryczność, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, instalacje
tryskaczy przeciwpożarowych, interfejsy komputerowe dla informatyki, kamery wideo zespolone z magnetofonem, karty magnetyczne
zakodowane magnetycznie, karty magnetyczne zakodowane, karty
z układem scalonym lub mikroprocesorem, kodery magnetyczne,
kolektory elektryczne, kompasy [przyrządy pomiarowe], komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, komutacja-aparatura elektryczna do, krokomierze-pedometry, lampy elektronowe, lampy elektronowe próżniowe
dla radia, lampy elektronowe wzmacniające, liczniki, łączniki elektryczne, materiały na przewody instalacji elektrycznych, mechanizmy na monety lub żetony do włączania telewizorów, monitory-hardware komputerowy, programy komputerowe do monitorów,
monitory ekranowe, nadajniki sygnałów elektronicznych, nadajniki
sygnałów elektronicznych, neony reklamowe, nici identyfikacyjne
do przewodów elektrycznych, nośniki informacji magnetyczne,
nośniki informacji optyczne, odbiorniki audio -i wideo, oprogramowanie komputerowe, nagrane, oprogramowanie komputerowe, nagrane, osłony końcówek, wyjść elektrycznych, osobiste urządzenia
stereofoniczne, programy komputerowe -software ładowalny, programy komputerowe, nagrane, programy komputerowe, nagrane,
przełączniki elektryczne, przenośne odtwarzacze mediów, przyciski
do dzwonków, przyrządy do rejestrowania odległości, przyrządy
meteorologiczne, przyrządy nawigacyjne, przyrządy obserwacyjne,
przyrządy pomiarowe, publikacje elektroniczne -moduły ładowalne,
radia-odbiorniki radiowe, radio pagery, reduktory-elektryczność, regulatory systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
w budynkach, regulatory świateł scenicznych, sprzęgacze jako urządzenia przetwarzania danych, sprzęt komputerowy, sprzęt radiotelefoniczny, sterowanie zdalne procesami przemysłowymi-instalacje
elektryczne do, sterowniki radiowe, piloty, nadajniki systemów dostępu, sterowniki systemów osłonowych budynku typu rolety, markizy, ekrany, bramy rolowane, osłony przeciwsłoneczne, sterowniki
systemów alarmowych i ostrzegawczych, sterowniki urządzeń monitoringu obecności, sterowniki ogrzewania umożliwiające regulację
temperatury w różnych strefach budynku, sygnalizacja świetlna lub
mechaniczna, sygnalizatory włamania, sygnalizatory pożaru, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, systemy zdalnego odczytu
liczników prądu, gazu, wody, ściemniacze światła-regulatory, elektryczne, światła błyskowe -sygnały świetlne, tablice sterownicze-elektryczność, tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne,
telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony bezprzewodowe, telefony przenośne, termometry nie do celów medycznych, termostaty, transformatory elektryczne, transformatory podnoszące napięcie, transponder, urządzenia antyinterferencyjne -elektryczność,
urządzenia diagnostyczne -nie do celów medycznych, urządzenia
do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia do namierzania dźwięku,
sonometry, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia
do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku,
urządzenia do rejestrowania przebiegu zjawisk czasowych, urządzenia do sterowania i kontroli bojlerów, urządzenia elektryczne
do zdalnego zapłonu, urządzenia GPS, urządzenia heliograficzne,
urządzenia nawigacyjne dla pojazdów-komputery pokładowe,
urządzenia nawigacyjne dla pojazdów-komputery pokładowe,
urządzenia pomiarowe, urządzenia projekcyjne, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, urządzenia wysokiej częstotliwości, urządzenia zawierające wizjery optyczne, urządzenia zdalnego
sterowania, wideofony, wskaźniki ciśnienia-rejestratory ciśnienia,
wskaźniki elektroniczne emitujące światło, wskaźniki elektroniczne
emitujące światło, wskaźniki ilości, wskaźniki ilości, wskaźniki poziomu wody, wskaźniki temperatury, wtyczki, gniazdka i inne kontakty-złącza elektryczne, wykrywacze, detektory, wykrywacze dymu,
wykrywacze dymu, wyłączniki samoczynne, wyłączniki zdalnie sterowane, wzmacniacze, zaparatura elektrodynamiczna do zdalnego
sterowania sygnałami, zegary kontrolne -czasomierze rejestrujące,
zegary kontrolne -czasomierze rejestrujące, zespoły nadawcze dla-

3590

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

telekomunikacji, zestawy głośnomówiące do telefonów, znaki nawigacyjne świetlne, 42 analizy systemów komputerowych, badania
techniczne, badania w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie mechaniki, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, prace
badawczo -rozwojowe dla osób trzecich, budynki-projektowanie,
doradztwo architektoniczne, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu
komputerowego, elektroniczna konwersja danych lub programów,
instalacja oprogramowania komputerowego, inżynieria techniczna,
doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, komputery-programowanie, komputery-projektowanie
systemów, konserwacja oprogramowania komputerowego, konserwacja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego,
odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie projektów
technicznych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, oprogramowanie komputerowe -instalacje, oprogramowanie
komputerowe -konserwacja, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, projekty techniczne-opracowywanie, przemysłowe wzornictwo, stylizacja-wzornictwo
przemysłowe, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki .

(111) 296805
(220) 2016 04 05
(210) 454451
(151) 2017 04 05
(441) 2016 07 04
(732) Colgate-Palmolive Company, A Delaware Corporation,
Nowy Jork, US.
(540) Protex
(540)

(531) 27.05.01, 24.01.05, 26.13.01, 27.05.11
(510), (511) 3 produkty do pielęgnacji osobistej, w szczególności
niemedyczne preparaty do czyszczenia skóry i ciała, mydła, mydła
w kostce, mydła antybakteryjne, mydła w płynie, mydła do rąk, preparaty do mycia ciała, żele pod prysznic i do kąpieli, talk, preparaty
do pielęgnacji i mycia skóry głowy i włosów, preparaty do golenia,
dezodoranty oraz antyperspiranty.
(111) 296806
(220) 2016 04 05
(210) 454463
(151) 2017 04 13
(441) 2016 07 04
(732) KROPIDŁOWSKI PIOTR PIEKARNIA CUKIERNIA, Zblewo, PL.
(540) K KROPEK PIEKARNIA CUKIERNIA
(540)

Kolor znaku: fioletowy, brązowy
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 torebki papierowe, pudełka kartonowe lub papierowe, 20 szyldy z drewna lub tworzywa sztucznego, stojaki wystawowe, 21 talerze, filiżanki, 25 fartuchy, 30 pieczywo, świeże wyroby
ciastkarskie i ciastka.
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(111) 296807
(220) 2016 04 07
(210) 454554
(151) 2017 03 30
(441) 2016 07 18
(732) GO4IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) GREEN BUILDING STANDARD ACHIEVED
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony, biały
(531) 24.17.25, 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 42 usługi testowania w celu certyfikacji jakości lub standardów, certyfikacja wydajności energetycznej budynków, usługi
w zakresie analizy danych technicznych.
(111) 296808
(220) 2016 04 07
(210) 454559
(151) 2017 03 30
(441) 2016 07 18
(732) GO4IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) GREEN BUILDING STANDARD
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.03, 29.01.06, 29.01.12
(510), (511) 42 usługi testowania w celu certyfikacji jakości lub standardów, certyfikacja wydajności energetycznej budynków, usługi
w zakresie analizy danych technicznych.
(111) 296809
(220) 2016 04 12
(210) 454692
(151) 2017 04 04
(441) 2016 10 10
(732) JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SPÓŁKA AKCYJNA,
Jarocin, PL.
(540) Jafo
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 frezarki, tokarki, centra obróbcze, centra tokarskie,
głowice frezarskie, przyrządy do dłutowania, przyrządy podziałowe,
podzielnice, przyrządy zaciskowe do podzielnic, stoły obrotowe, maszyny zadaniowe, 40 obróbka skrawaniem, obróbka uzębień, spawanie, prace monterskie, modernizacje obrabiarek.
(111) 296810
(151) 2016 12 13

(220) 2016 04 12
(441) 2016 10 10

(210) 454705
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(732) IKEA RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Janki, PL.
(540) DOMOLINIA
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, programy komputerowe, w tym oprogramowanie
do projektowania umeblowania i dekoracji wnętrz, oprogramowanie
komputerowe zaprojektowane do wyceny kosztów, interaktywne
multimedialne programy komputerowe, publikacje elektroniczne,
filmy do pobrania, pliki graficzne do pobierania, filmy i inne rodzaje
elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 16 materiały piśmienne, materiały informacyjne i reklamowe,
artykuły papierowe, materiały drukowane, publikacje drukowane, gazety, czasopisma, książki, druki, albumy, foldery, broszury, prospekty,
katalogi, wydruki graficzne, 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, udostępnianie informacji dotyczących
produktów konsumenckich, udzielanie, dostarczanie, udostępnianie
informacji handlowych w szczególności za pośrednictwem punktów
obsługi telefonicznej dla osób trzecich, telekomunikacji, Internetu,
stron internetowych, mediów elektronicznych, poczty elektronicznej,
terminali komputerowych, komputerowych baz danych lub innych
form przekazu, informacja handlowa wspomagana komputerowo,
świadczenie usług w zakresie katalogów informacji handlowych on-line, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, usługi
call-center w zakresie oferowanych lub zakupionych produktów, mianowicie elektroniczne i skomputeryzowane przyjmowanie, rejestrowanie, przekazywanie i przetwarzanie zleceń, odpowiadanie na rozmowy telefoniczne, telefaksy i listy elektroniczne oraz przyjmowanie
reklamacji przez telefon, faks lub pocztę elektroniczną, prowadzenie
serwisu hotline dla reklamacji zakupionych produktów, w celu opieki nad stałymi klientami i dla pozyskiwania nowych klientów, usługi
doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz osób trzecich, usługi
prowadzenia detalicznej i hurtowej sprzedaży w tym z wykorzystaniem telekomunikacji i Internetu oraz usługi sprzedaży wysyłkowej
czasopism, albumów, szablonów, e-prasy, audiobooków, e-booków,
programów komputerowych w tym programów komputerowych
do projektowania umeblowania, dekoracji wnętrz, kuchni, aplikacji
do urządzeń przenośnych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, usługi klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/
lub reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie
plikami, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
usługi marketingu telefonicznego, 37 usługi montażu, instalacji, naprawy i konserwacji w zakresie zakupionych produktów w tym będących wyposażeniem i umeblowaniem domu lub biura, udzielanie informacji, porad i konsultacji w zakresie czyszczenia, instalacji, naprawy
i konserwacji dotyczących zakupionych produktów w tym będących
wyposażeniem i umeblowaniem domu lub biura, usługi przyjmowania żądania klienta w zakresie montażu, instalacji, napraw i konserwacji zakupionych produktów w tym będących wyposażeniem i umeblowaniem domu lub biura w szczególności za pośrednictwem punktów
obsługi telefonicznej, telekomunikacji, Internetu, stron internetowych,
mediów elektronicznych, poczty elektronicznej, terminali komputerowych, 38 usługi komunikacji telefonicznej świadczone w zakresie gorących linii i centrów obsługi telefonicznej, usługi telekomunikacyjne
świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych
mediach, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży towarów i usług poprzez bezpośrednią komunikację z klientem,
spersonalizowane usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci
informatycznych zapewniające dostęp do informacji i danych indywidualnie określonych dla każdego abonenta, przesyłanie informacji,
przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem
Internetu, komputera, przekazywanie informacji za pomocą środków
elektronicznych, usługi dostępu do treści stron internetowych i portali, transmisja plików cyfrowych, transmisja materiałów wideo, filmów,
obrazów, tekstu, zdjęć, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, transmisja krótkich
wiadomości, obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi,
usługi dostarczania za pośrednictwem sieci komputerowych plików
tekstowych, wizualnych, audio-wizualnych oraz plików i programów
multimedialnych w formatach przystosowanych do odtwarzania
i odczytu przez komputery i telefony komórkowe, rozpowszechnia-
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nie programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych,
usługi poczty elektronicznej, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi
wideokonferencji, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów, konferencji, kongresów, seminariów szkoleniowych dla klientów, usługi
edukacyjne związane z obsługą i zadowoleniem klienta, usługi w zakresie firmowych imprez dla klientów lub pracowników (rozrywka),
publikowanie gazety dla klientów w Internecie, usługi wydawnicze,
pisanie teksów innych niż reklamowe, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania,
usługi z zakresu bibliotek on-line, mianowicie świadczenie usług bibliotek elektronicznych udostępniających instruktaże, gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej on-line,
42 projektowanie techniczne i doradztwo, doradztwo projektowe,
doradztwo w zakresie umeblowania i dekoracji wnętrz, doradztwo
techniczne związane z projektowaniem, usługi doradcze dotyczące
zużycia energii, doradztwo świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie w dziedzinie opracowania projektów technicznych,
projektowania umeblowania, dekoracji wnętrz, kuchni, planowania
zużycia energii, konsultacje dla klientów w zakresie projektowania
umeblowania, dekoracji wnętrz, kuchni, planowania zużycia energii,
opracowanie projektów technicznych, tymczasowe udostępnianie
niepobieralnych programów komputerowych w tym programów
komputerowych do przetwarzania grafiki, programów komputerowych do projektowania umeblowania i dekoracji wnętrz, udostępnianie pomocy technicznej on-line dla użytkowników programów komputerowych w tym programów komputerowych do projektowania
umeblowania i dekoracji wnętrz.

(111) 296811
(220) 2016 04 14
(210) 454779
(151) 2017 02 22
(441) 2016 07 18
(732) EUROKONTAKT PROJEKT SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) SWP Stimulation of the work process
(540)

Kolor znaku: brązowy, pomarańczowy, beżowy
(531) 01.01.03, 24.05.20, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkolenia, instruktaże.
(111) 296812
(220) 2016 04 15
(210) 454861
(151) 2016 11 30
(441) 2016 07 18
(732) HURTOWNIA ROLNO -OGRODNICZA MAGRA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sieradz, PL.
(540) INAGRI
(510), (511) 1 środki chemiczne dla rolnictwa i leśnictwa z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki do ochrony nasion, karbonyl do ochrony roślin, nawozy użyźniające glebę takie jak nawozy azotowe, nawozy ptasie guano, wapniowe nawozy cyjanamiol, cyjanamid wapniowy, fosforany,
superfosfaty, ściółki, torf, wodorosty, żużel, preparaty do użyźniania
gleby, 5 środki przeciw robactwu i do tępienia pasożytów takie jak
fungicydy, herbicydy, insektycydy, dodatki do pasz do celów leczniczych, środki chwastobójcze, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne
oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, produkty i ziarna rolnicze
zbóż, świeże owoce i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, sadzonki, cebulki, kłącza i nasiona roślin ozdobnych, owocowych, warzyw i jarzyn, karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych, pasze,
mieszanki paszowe, koncentraty i superkoncentraty paszowe, dodatki do pasz nie do celów leczniczych, spożywcze pasze wzmacniające
dla zwierząt.
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(111) 296813
(220) 2016 04 15
(210) 454868
(151) 2017 02 17
(441) 2016 10 24
(732) ŻEGLUGA SZCZECIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) ŻS
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 24.01.05, 24.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 przewożenie ładunków, statki-cumowanie, wynajem łodzi, transport statkami, łodziami, rejsy statkami wycieczkowymi, transport rzeczny, transport pasażerski, transport barkami,
transport-rezerwacja, pośrednictwo frachtowe, informacja o transporcie, turystyka-zwiedzanie, turystyczne agencje, organizowanie
podróży, organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek morskich, fracht jako przewóz towarów, magazynowanie, usługi nawigacji morskiej, pilotowanie statków, transport podróznych, składowanie towarów, spacerowe rejsy statkami.
(111) 296814
(220) 2016 04 15
(210) 454938
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, PL.
(540) POLSKA WÓDKA DOJRZEWAJĄCA W BECZKACH
KORONA POLSKA WÓDKA UNIQUE RECIPE PREMIUM BLENDED
VODKA POLISH OAK LONG AGED VODKA DESTYLOWANA,
WYPRODUKOWANA Z NAJLEPSZEGO ZBOŻOWEGO SPIRYTUSU
POCHODZĄCEGO WYŁĄCZNIE Z POLSKI. LEŻAKOWANA
DWUSTOPNIOWO W KADZIACH DĘBOWYCH. 225 L BECZKACH
Z DĘBU POLSKIEGO. PODDANA CZTEROSTOPNIOWEJ DESTYLACJI.
TRZYSTOPNIOWEJ FILTRACJI.
(540)

Kolor znaku: czarny, brązowy, beżowy, fioletowy, różowy,
czerwony, szary
(531) 05.01.03, 25.01.01, 25.12.25, 27.05.01, 27.01.06, 26.11.03,
29.01.15, 05.01.05
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby alkoholowe, drinki alkoholowe, nalewki, spirytus.
(111) 296815
(220) 2016 04 18
(210) 455099
(151) 2017 03 15
(441) 2016 09 12
(732) JBK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin, PL.
(540) AlliBiotic
(510), (511) 5 dietetyczne substancje przystosowane do użytku
weterynaryjnego, dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, pasza
lecznicza dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt, suplemen-
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ty diety i preparaty dietetyczne, 31 dodatki do pasz nie do celów
leczniczych, dodatki odżywcze do żywności dla zwierząt, mieszanki
paszowe, artykuły spożywcze dla zwierząt gospodarskich, produkty
do tuczenia zwierząt.

(111) 296816
(220) 2016 04 20
(210) 455236
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) GRUPA AGROCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża, PL.
(540) DELICJA Zdrowy start laktacji
(540)

Kolor znaku: szary, biały, czarny
(531) 01.07.01, 03.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(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
handlowych, 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 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 środ-
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ków 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
techniczne i technologiczne w zakresie produkcji pasz dla zwierząt,
doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie doboru pasz dla
zwierząt, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, inżyniera techniczna, kontrola jakości, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, pomiary, projektowanie opakowań.

(111) 296817
(220) 2016 04 26
(210) 455623
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 02
(732) YIT OYJ, Helsinki, FI.
(540) MYŚLIMY O DOMACH Z UCZUCIEM
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, usługi
pieniężne, usługi w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami, usługi wynajmu i pośrednictwa w zakresie nieruchomości komercyjnych, budynków i mieszkań, usługi zarządzania
budynkami i mieszkaniami, konsulting i doradztwo w zakresie wymienionych usług, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, Naprawy i konserwacja dróg i ulic, Naprawy i konserwacja torów kolejowych, Naprawy i konserwacja placów zabaw
oraz obiektów sportowych, Naprawy i konserwacja portów i szlaków
wodnych, Górnictwo, Naprawy i konserwacja nieruchomości, Sprzątanie budynków, obiektów przemysłowych i placów budowy, piaskowanie dróg i ulic, odśnieżanie, naprawy i instalacja urządzeń grzewczych, wodnych, klimatyzacyjnych, elektrycznych i chłodzących,
naprawy i instalacja maszyn, urządzeń i systemów technicznych
stosowanych w nieruchomościach, obsługa nieruchomości, a mianowicie usługi portierskie polegające na dozorowaniu i stróżowaniu,
sprzątanie dziedzińców, naprawa, czyszczenie i malowanie budynków, powierzchni biurowych i apartamentów, naprawy i instalacja
maszyn, urządzeń i systemów technicznych stosowanych na placach
budowy lub dla celów obsługi nieruchomości, Wypożyczanie narzędzi, maszyn i sprzętu dla celów obsługi prac budowlanych, rozbiórkowych oraz obsługi nieruchomości, usługi w zakresie inspekcji
budynków i mieszkań przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych
i naprawczych, usługi remontowe i usługi przebudowy lokali, naprawa nieruchomości, budynków i apartamentów, usługi identyfikacji
i naprawy uszkodzeń, kontrola wilgoci i osuszanie, mianowicie inspekcje, naprawa i osuszanie budynków, apartamentów oraz gruntu
po uszkodzeniach spowodowanych przez wilgoć, usługi budowlane,
naprawy i instalacje dotyczące technologii budowlanych, procesów
przemysłowych, dystrybucji energii, telekomunikacji i przesyłania
danych, automatyki, zarządzania energią, wytwarzania i magazynowania energii odnawialnej, usług ochrony oraz inżynierii miejskiej,
Nadzór budowlany na miejscu inwestycji, usługi nadzoru budowlanego dla projektów budowlanych, Serwisowanie, naprawa, konserwacja i tankowanie pojazdów, Instalacja, konserwacja i naprawa podnośników i wind, Wstawianie szyb, instalacja, konserwacja i naprawa
szkła, okien, rolet i żaluzji, Wynajem maszyn i sprzętu do czyszczenia
i prania, Instalacje hydrauliczne, konserwacje i naprawy hydrauliczne,
Usługi stawiania rusztowań budowlanych oraz platform roboczych
i budowlanych, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, Instalacja,
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego oraz telekomunikacyjnego, Usługi znakowania nawierzchni, Usługi oczyszczania
kanalizacji, konsulting i doradztwo w zakresie wymienionych usług.,
39 usługi transportowe, pakowanie i przechowywanie towarów,
organizowanie podróży, usługi kontroli ruchu pojazdów, usługi parkingowe, wynajem miejsc postojowych, wynajem powierzchni magazynowych, wynajem kontenerów do przechowywania, rezerwacje
podróży, wynajem sprzętu transportowego, konsulting i doradztwo
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w zakresie wymienionych usług, 42 usługi naukowe i technologiczne oraz związane z nimi badania i projektowanie, analizy przemysłowe i badania przemysłowe, projektowanie i rozwijanie sprzętu
i oprogramowania komputerowego, projektowanie budynków, testy techniczne i kontrola jakości, usługi inżynieryjne, audyt energetyczny, konsultacje w zakresie oszczędzania energii oraz wydajności
energetycznej, usługi badawcze i projektowe w zakresie technologii
budowlanych, procesów przemysłowych, dystrybucji energii, telekomunikacji i przesyłania danych, automatyki, zarządzania energią,
wydajności energetycznej, wydajności budynków i nieruchomości,
wytwarzania i magazynowania energii odnawialnej, usług ochrony
oraz inżynierii miejskiej, oceny i badania geologiczne, projektowanie
i rozwijanie maszyn, urządzeń i systemów technicznych stosowanych w nieruchomościach, usługi pomiaru zużycia energii, nadzór
odczytów liczników zużycia energii i wody oraz innych budowlanych
liczników i przyrządów pomiarowych, opracowywanie niezawodności operacyjnej, zarządzanie bezpieczeństwem i informacjami związanymi z systemami danych przemysłowych: zdalne monitorowanie
systemów komputerowych, zarządzanie projektami technicznymi,
nadzór nad technicznym użytkowaniem i konserwacją nieruchomości, sprawdzanie, kontrola i nadzór nad maszynami, urządzeniami i systemami technicznymi stosowanymi w nieruchomościach,
inspekcja budynków (kontrola, pomiary), monitoring i nadzór nad
zakładami wytwarzającymi energię, projektowanie wnętrz, usługi
w zakresie architektury i urbanistyki, sporządzanie raportów w zakresie planów nieruchomości, wydawanie certyfikatów (kontrola
jakości), konsulting i doradztwo w zakresie wymienionych usług,
sporządzanie planów użytkowych nieruchomości, 43 usługi zaopatrywania w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, hotele,
hostele (schroniska) i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, udostępnianie obiektów kempingowych dla przyczep kempingowych, żłobki i placówki opieki dziennej dla dzieci, ośrodki opieki dziennej i domy opieki dla osób starszych, udostępnianie obiektów
imprezowuch oraz tymczasowych biur i obiektów konferencyjnych,
usługi pośrednictwa w zakresie rezerwacji tymczasowego zakwaterowania, konsulting i doradztwo w zakresie wymienionych usług.

(111) 296818
(220) 2016 04 28
(210) 455711
(151) 2017 03 31
(441) 2016 12 05
(732) DR. OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) Ciasto Mascarpone
(540)

Kolor znaku: biały, jasnożółty, żółty, niebieski, brązowy,
pomarańczowy
(531) 08.01.09, 08.01.11, 08.01.12, 08.01.15, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.15
(510), (511) 30 ciasta w proszku, wyroby piekarnicze i cukiernicze
w proszku, dodatki wiążące, spulchniające i ulepszacze do ciast.
(111) 296819
(220) 2016 05 02
(210) 455853
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) CICHOŃ DANUTA EKOS OCHRONA ŚRODOWISKA,
Pszczyna, PL.
(540) EKOS
(510), (511) 35 audyt w zakresie ochrony środowiska, audyt zarządzania środowiskiem, konsulting, outsourcing: w zakresie ochrony
środowiska naturalnego, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej dotyczącej ochrony środowiska, 42 doradztwo w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
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(111) 296820
(220) 2016 05 04
(210) 455975
(151) 2017 04 24
(441) 2017 01 02
(732) REMY COINTREAU LUXEMBOURG S.A., Luxembourg, LU.
(540) BE A BEE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(540)

(111) 296821
(220) 2016 05 10
(210) 456167
(151) 2017 02 09
(441) 2016 08 29
(732) PRO -EXIMP B.K. PIWKO SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) PRO Kids
(540)

(531) 24.17.25, 27.05.01
(510), (511) 18 torebki, torby podróżne, 25 odzież, 39 transport.
(111) 296824
(220) 2016 05 18
(210) 456624
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) GDAŃSKIE ZAKŁADY NAWOZÓW FOSFOROWYCH FOSFORY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) fosek
(540)

Kolor znaku: fioletowy, żółty, czarny, pomarańczowy, zielony,
niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 zabawki.
(111) 296822
(220) 2016 05 12
(151) 2017 04 24
(441) 2017 01 02
(732) CREDIT AGRICOLE SA, Montrouge Cedex, FR.
(540) BankMeApp
(540)

(210) 456227

Kolor znaku: zielony, granatowy, biały, czerwony
(531) 24.15.01, 26.04.02, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 9 ładowalne oprogramowanie komputerowe w formie
aplikacji instalowanych na komputery osobiste, laptopy, telefony
komórkowe oraz tablety umożliwiające akces on -line do obsługi
stron internetowych z dziedziny bankowości, ubezpieczeń, finansów oraz nieruchomości, 36 ubezpieczenia, operacje finansowe
i walutowe, operacje bankowe, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, inwestycje kapitałowe, doradztwo finansowe,
notowania giełdowe, pośrednictwo giełdowe, emisja czeków podróżnych oraz listów zastawnych, wystawianie poleceń zapłaty,
emisja kart kredytowych, bankowa obsługa oszczędności, analizy
finansowe, wyceny finansowe z dziedziny ubezpieczeń, bankowości oraz nieruchomości, ekspertyzy dla celów fiskalnych, usługi
finansowe, obsługa finansowa pożyczek, operacje finansowe, informacje finansowe, transakcje finansowe, tworzenie funduszów
inwestycyjnych, lokowanie i zarządzanie finansami oraz zarządzanie oszczędnościami finansowymi, usługi aktuariuszy, factoring,
usługi biur informacji kredytowej, oszacowanie w zakresie wycen
majątku nieruchomego, zarządzanie majątkiem nieruchomym,
usługi w zakresie obsługi kart kredytowych oraz kart debetowych,
wymiana walut, depozyty sejfowe, weryfikacja czeków, transfer
elektroniczny kapitału.
(111) 296823
(220) 2016 05 16
(210) 456497
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) DONATELLA&LUCY SPÓŁKA CYWILNA DONATA TOWALSKA,
KATARZYNA WOJTASIK, Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) DONATELLA & LUCY

Kolor znaku: biały, granatowy, niebieski, czarny
(531) 02.01.08, 02.01.16, 02.01.23, 02.01.30, 02.05.02, 02.05.08,
02.05.23, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 16 publikacje drukowane, w tym materiały reklamowe,
marketingowe, informacyjne, oprawy i okładki książek, zeszytów, notesów, artykuły i materiały biurowe, szkolne, w tym przybory do pisania i rysowania, piórniki, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania
[artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania
[zestawy], torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub
tworzyw sztucznych, worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, pudełka, naklejki, zeszyty, notesy, bloki do pisania,
rysowania, 18 torby, torby szkolne, 22 torby do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów tekstylnych, 25 odzież i nakrycia głowy,
w tym czapki, daszki, koszulki, podkoszulki, 28 gry i zabawki, w tym
maskotki, gry planszowe, 35 publikowanie tekstów reklamowych,
promocyjnych, handlowych, rozpowszechnianie, rozdawanie materiałów reklamowych, promocyjnych takich, jak: katalogi, broszury,
ulotki, kalendarze, długopisy, pióra, ołówki, kredki, odzież, nakrycia
głowy, koszulki, czapeczki, daszki, kubki, zabawki, maskotki, gry.
(111) 296825
(220) 2016 05 20
(210) 456735
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) La Rural Vinedos y Bodegas S.A. LTDA, Coquimbito, AR.
(540) CEPA TRADICIONAL
(510), (511) 33 wino, wino musujące.
(111) 296826
(220) 2016 05 20
(210) 456750
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piotrków Trybunalski, PL.
(540) multivital
(510), (511) 5 dodatki mineralno -witaminowe do pasz i karmy dla
zwierząt domowych i hodowlanych, 31 pasze i karmy dla zwierząt,
premiksy dla zwierząt domowych i hodowlanych.
(111) 296827
(220) 2016 05 23
(210) 456844
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) J&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opole, PL.
(540) High Life HIGH LIFE CLOTHING EST.2013
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(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 7 automaty sprzedające, 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania
życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji
energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane
dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, urządzenia do gaszenia ognia, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 296828
(220) 2016 05 23
(210) 456845
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) J&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opole, PL.
(540) PS PRIMA SORT HIGHEST QUALITY APPAREL
(540)

(531) 26.01.04, 25.01.19, 27.05.01
(510), (511) 7 automaty sprzedające, 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne,
optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania,
przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne
nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt
do przetwarzania danych, komputery, urządzenia do gaszenia ognia,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 296829
(220) 2016 05 24
(210) 456898
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski, czerwony, fioletowy, zielony,
pomarańczowy, biały
(531) 02.09.01, 07.01.24, 09.07.22, 09.03.09, 11.03.01, 18.01.09,
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21.01.17, 29.01.15
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, kalendarze, materiały
drukowane, obwoluty na dokumenty, prospekty, 35 usługi reklamy, doradztwo w zakresie zarządzania i organizacji, doradztwo
w zakresie fuzji firm i przejęć, prognozowanie gospodarcze, oceny handlowe ekspertyzy efektywności, badania i zapytania biznesowe, analizy kosztów badania i analizy marketingowe, usługi
audytu, kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane zarządzanie plikami,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez
Internet, emisja kart kredytowych, doradztwo finansowe, usługi finansowe, informacje bankowe obsługa kart debetowych
i kart kredytowych, lokaty kapitałów kredytowanie, operacje
finansowe, operacje walutowe, pośrednictwo finansowe, transakcje finansowe transfer elektroniczny środków finansowych,
38 przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi prowadzenia serwisu internetowego i prowadzenia portalu internetowego, usługi wypożyczania czasu dostępu
do światowej sieci, udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego, zapewnianie dostępu do usług on -line i dostępu on -line
do baz danych, usługi informacyjne za pomocą telefonu, usługi
ogłoszeń elektronicznych.
(111) 296830
(220) 2016 05 24
(210) 456901
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony, fioletowy, zielony, niebieski,
pomarańczowy, biały
(531) 02.09.01, 07.01.24, 09.03.09, 09.07.22, 11.03.01, 18.01.09,
21.01.17, 29.01.15
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, kalendarze, materiały
drukowane, obwoluty na dokumenty, prospekty, 35 usługi reklamy, doradztwo w zakresie zarządzania i organizacji, doradztwo
w zakresie fuzji firm i przejęć, prognozowanie gospodarcze, oceny handlowe ekspertyzy efektywności, badania i zapytania biznesowe, analizy kosztów badania i analizy marketingowe, usługi
audytu, kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane zarządzanie plikami,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez
Internet, emisja kart kredytowych, doradztwo finansowe, usługi finansowe, informacje bankowe obsługa kart debetowych
i kart kredytowych, lokaty kapitałów kredytowanie, operacje
finansowe, operacje walutowe, pośrednictwo finansowe, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych,
38 przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi prowadzenia serwisu internetowego i prowadzenia portalu internetowego, usługi wypożyczania czasu dostępu
do światowej sieci, udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego, zapewnianie dostępu do usług on -line i dostępu on -line
do baz danych, usługi informacyjne za pomocą telefonu, usługi
ogłoszeń elektronicznych.
(111) 296831
(220) 2016 05 24
(210) 456904
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540)
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(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, granatowy, fioletowy, zielony,
pomarańczowy
(531) 05.05.20, 09.07.22, 07.01.24, 09.03.09, 02.09.01, 18.01.09,
18.01.23, 11.03.01, 29.01.15
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, kalendarze, materiały drukowane, obwoluty na dokumenty, prospekty, 35 usługi reklamy, doradztwo w zakresie zarządzania i organizacji, doradztwo w zakresie
fuzji firm i przejęć, prognozowanie gospodarcze, oceny handlowe,
ekspertyzy efektywności, badania i zapytania biznesowe, analizy
kosztów badania i analizy marketingowe, usługi audytu, kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych,
skomputeryzowane zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet, emisja kart kredytowych, doradztwo finansowe, usługi finansowe, informacje bankowe, obsługa kart debetowych i kart kredytowych, lokaty kapitałów,
kredytowanie, operacje finansowe, operacje walutowe, pośrednictwo finansowe, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych, 38 przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej
za pomocą komputera, usługi prowadzenia serwisu internetowego
i prowadzenia portalu internetowego, usługi wypożyczania czasu
dostępu do światowej sieci, udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego, zapewnianie dostępu do usług on-line i dostępu on-line
do baz danych, usługi informacyjne za pomocą telefonu, usługi ogłoszeń elektronicznych.
(111) 296832
(220) 2016 05 24
(210) 456906
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, granatowy, czerwony, fioletowy,
niebieski, pomarańczowy
(531) 02.09.01, 05.05.20, 07.01.24, 09.03.09, 09.07.22, 11.03.01,
18.01.09, 18.01.23, 29.01.15
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, kalendarze, materiały drukowane, obwoluty na dokumenty, prospekty, 35 usługi reklamy, doradztwo w zakresie zarządzania i organizacji, doradztwo w zakresie
fuzji firm i przejęć, prognozowanie gospodarcze, oceny handlowe
ekspertyzy efektywności, badania i zapytania biznesowe, analizy
kosztów badania i analizy marketingowe, usługi audytu, kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych,
skomputeryzowane zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet, emisja kart kredytowych, doradztwo finansowe, usługi finansowe, informacje bankowe,
obsługa kart debetowych i kart kredytowych, lokaty kapitałów kredytowanie, operacje finansowe, operacje walutowe, pośrednictwo finansowe, transakcje finansowe transfer elektroniczny środków finan-
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sowych, 38 przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą
komputera, usługi prowadzenia serwisu internetowego i prowadzenia portalu internetowego, usługi wypożyczania czasu dostępu
do światowej sieci, udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego,
zapewnianie dostępu do usług on-line i dostępu on-line do baz danych, usługi informacyjne za pomocą telefonu, usługi ogłoszeń elektronicznych.

(111) 296833
(220) 2016 05 27
(210) 457015
(151) 2017 04 03
(441) 2016 12 05
(732) Aldi Einkauf GmbH & Co.oHG, Essen, DE.
(540) Po prostu ALDI
(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, produkty chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje
(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, osłabiacze fotograficzne, agar,
żywice akrylowe w stanie surowym, aktyn (Ac), węgiel aktywny, ałun,
albuminy [białka zwierzęce lub roślinne, surowy materiał], papier
białkowany, amonowy aldehyd, aldehydy, wodorosty [nawóz], kwas
alginowy dla przemysłu spożywczego, kwasy alginowe do celów
przemysłowych, alkalia, alkaliczne jodki do celów przemysłowych,
metale alkaliczne, sole metali alkalicznych, alkaloidy, alkohol, ałun
glinu, chlorek glinu, jodek glinu, glin, krzemian glinu, kwas mrówkowy, ameryk (Am), amoniak, amoniak bezwodny, ałun amonowy, amonowe sole, sól amonowa, alkohol amylowy, octan amylu, zakwaszone
roztwory do ładowania baterii, bezwodniki, kwas atranilowy, antydetonatory do silników spalinowych, antymon (Sb), trójtlenek antymonu, siarczek antymonu, preparaty antystatyczne, inne niż do użytku
domowego, kleje [apretura], apretura, argon (Ar), arsen (As), kwas arsenowy, astat (At), etan, etery, alkohol etylowy, eter etylowy, alkaliczne związki żrące, żrące środki, substancje żrące do celów przemysłowych, soda kaustyczna do celów przemysłowych, środki do renowacji
płyt gramofonowych, preparaty chemiczne do ożywiania kolorów
tekstyliów, octany, aceton, acetylen, czterochlorek acetylenu, preparaty przyspieszające gotowanie do celów przemysłowych, preparaty
bakteryjne do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, preparaty stosowane w bakteriologii, inne niż do celów medycznych lub
weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne do octowania, bakteriocydy stosowane przy produkcji wina [preparaty chemiczne używane przy produkcji wina], bar (Ba), siarczan baru, związki baru, baryt, papier barytowy, zasady [preparaty chemiczne], maści
do szczepienia drzew, klejące substancje do szczepienia drzew, wosk
do szczepienia drzew, boksyt, bentonit, glina bentonitowa, kwas
benzoesowy, benzosulfimid, pochodne benzenu, berkel (Bk), spoiwa
do betonu, środki do konserwacji betonu, z wyjątkiem farb i olejów,
środki do klarowania i konserwowania piwa, środki do konserwacji
piwa, spoiwa odlewnicze, katalizatory biochemiczne, kultury tkanek
inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, biologiczne
preparaty do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, gliniec,
keramzyt do uprawy hydroponicznej [podłoże], arsenian ołowiu,
octan ołowiu, chemikalia organiczne do czyszczenia, tlenek ołowiu,
artykuły do produkcji lamp błyskowych, humus, węgiel z krwi zwierzęcej, preparaty do nawożenia gleby, iłowe płuczki wiertnicze, dodatki chemiczne do iłowych płuczek wiertniczych, boraks, kwas borny do celów przemysłowych, płyny hamulcowe, paliwo do reaktorów
jądrowych, preparaty do oszczędzania paliw, brom do celów chemicznych, kaliforn (Cf), cez (Cs), cer (Ce), preparaty chemiczne zabezpieczające przed śniedzią zbożową, środki chemiczne do napowietrzania betonu, preparaty chemiczne do matowienia emalii, środki
chemiczne do usuwania osadu węglowego na silnikach, środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne dla
leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz
środków przeciw pasożytom, preparaty chemiczne stosowane w fotografice, środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów,
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki
chemiczne dla przemysłu, chemiczne substancje do analiz laboratoryjnych, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów naukowych, inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, preparaty chemiczne ułatwiające stapianie metali, preparaty chemiczne do wytwarzania emalii, z wyjątkiem pig-
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mentów, chemikalia do zapobiegania pleśni i rdzy, środki chemiczne
do impregnacji materiałów tekstylnych, środki chemiczne do impregnacji skóry, preparaty chemiczne do kondensacji, renowacja chemiczna [garbarstwo], mieszanki do produkcji ceramiki technicznej,
preparaty chemiczne do zapobiegania chorobom winorośli, preparaty chemiczne do wytwarzania farb, preparaty chemiczne do czyszczenia grzejników, chemiczne odczynniki, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, dodatki chemiczne do paliw silnikowych,
dodatki chemiczne do olejów, chlor (Cl), chlorany, chlorowodorki,
chlorki, chlorek wapnia, kwas cholowy, chrom (ałun chromowy),
chromiany, tlenek chromowy, sole chromu, chromowe sole, chromowy kwas, kiur (Cm), woda destylowana, detergenty stosowane w procesach produkcyjnych, dekstrynowe kleje, preparaty do diagnostyki,
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, diastaza do celów przemysłowych, ziemia okrzemkowa, papier dwuazowy, podtlenek azotu, dolomit do celów przemysłowych, nawozy do użyźniania
gleby, nawozy, dysproz (Dy), sole metali szlachetnych do celów przemysłowych, elektroforetyczne żele, inne niż do użytku medycznego
lub weterynaryjnego, produkty do zmętniania emalii, emulgatory,
odbarwiacze do celów przemysłowych, preparaty ułatwiające wyjmowanie z formy, preparaty do usuwania osadu, inne niż stosowane
w gospodarstwie domowym, defolianty, dehydranty do celów przemysłowych, wywoływacze fotograficzne, enzymy dla przemysłu spożywczego, enzymy do celów przemysłowych, preparaty enzymatyczne dla przemysłu spożywczego, preparaty enzymatyczne
do celów przemysłowych, epoksydowe żywice w stanie surowym,
erb (Er), metale ziem alkalicznych, metale ziem, środki do usuwania
nafty, ocet spirytusowy, octan glinu, bezwodnik kwasu octowego,
estry, europ (Eu), produkty chemiczne do ożywiania kolorów,
do użytku przemysłowego, sole do barwienia metali, enzymy do celów chemicznych, centurium [ferm], sole żelaza, płytki do ferrotypii
[fotografika], żelazo -cyjanki, chemikalia do odbarwiania tłuszczów,
preparaty do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych,
kwasy tłuszczowe, środki do dysocjacji tłuszczów, środki chemiczne
nadające wodoodporność skórom, preparaty przeciw wilgoci stosowane w murarstwie [z wyjątkiem farb], preparaty chemiczne nadające wodoodporność tekstyliom, preparaty impregnujące spoiwa,
z wyjątkiem farb, środki do gaszenia ognia, materiały ognioodporne,
węgiel do filtrów, materiały do filtracji [preparaty chemiczne], materiały do filtracji [tworzywa sztuczne w stanie surowym], materiały
do filtracji [substancje mineralne], materiały do filtracji [substancje
roślinne], wytwarzanie napojów (preparaty do filtrowania), klej rybi,
inny niż do papieru lub do użytku domowego lub do środków spożywczych, nawozy z mączki rybnej, kąpiele utrwalające [fotografika],
utrwalacze [fotografika], środki chemiczne zapobiegające tworzeniu
się plam na tkaninach, preparaty do zmiękczania mięsa do celów
przemysłowych, flokulanty, substancje utwardzające kamień wapienny, płyny do napędu automatycznego, płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem, fluor (F), związki fluoru, kwas fluorowodorowy, płyny do odsiarczania baterii elektrycznych, topniki
do lutowania, topniki do spawania, aldehyd mrówkowy do celów
chemicznych, formierskie preparaty stosowane w odlewnictwie,
emulsje fotograficzne, papier fotograficzny, sensybilizatory fotograficzne, papier fotometryczny, frans (Fr), substancje zapobiegające
zamarzaniu, gadolin (Gd), galas, gal (Ga), kwas tarninowy, kwas galusowy do wytwarzania atramentu, kąpiele galwaniczne, preparaty
do galwanizacji, gambir, preparaty do oczyszczania gazu, gazy zestalone do celów przemysłowych, żelatyna do celów fotograficznych,
żelatyna do celów przemysłowych, geny nasion dla celów produkcji
rolniczej, bejce garbarskie, drewno garbnikowe, substancje garbujące, oleje dla garbarstwa, kwas garbnikowy, pochłaniacze [substancje
aktywne], składniki do gwintowania, odlewniczy piasek, neutralizatory gazów toksycznych, kity szklarskie, preparaty do matowienia
szkła, preparaty chemiczne do barwienia szkła, glukoza dla przemysłu spożywczego, glikozydy, gluten dla przemysłu spożywczego, gluten do celów przemysłowych, glikol, etery glikolu, glicerydy, gliceryna do celów przemysłowych, sole złota, grafit do celów
przemysłowych, guano [nawóz ptasi], gumy [materiały do klejenia],
inne niż do użytku biurowego lub domowego, guma arabska do celów przemysłowych, preparaty do odklejania, aktywatory chemiczne
do kauczuku, balsam gurjunowy do produkcji pokostów, hel (He),
holm (Ho), ocet drzewny [kwaśna woda], spirytus drzewny, produkty
destylacji spirytusu drzewnego, miazga drzewna, pokrycia humusowe, wodziany, hydraty, płyny do obwodów hydraulicznych, hydrazyna, tiosiarczany, wymienniki jonowe [produkty chemiczne], izotopy
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do celów przemysłowych, jod do celów chemicznych, białko jodowane, jodki do celów przemysłowych, jodowane sole, kwas jodowy, kainit, potas (K), octan wapnia, potasowy szczawian, dwuchromian potasu, wody potasowe, wapno azotowe [nawóz], preparaty chłodnicze,
karbid, sole wapnia, kamfora do celów przemysłowych, kaolin, węgliki, karbonyl do ochrony roślin, węglany, mączka ziemniaczana do celów przemysłowych, kazeina dla przemysłu spożywczego, kazeina
do celów przemysłowych, katalizatory chemiczne, garbniki roślinne,
szkliwo ceramiczne, uformowane materiały ceramiczne przeznaczone do filtrowania, mieszanka ceramiczna do spiekania [ziarnista i sypka], preparaty do usuwania kamienia kotłowego, preparaty zapobiegające tworzeniu kamienia kotłowego i osadów, ketony, okrzemkowa
ziemia, spoiwa do naprawy stłuczonych przedmiotów [substancje
klejące], preparaty do klarowania, klejące materiały do bandaży chirurgicznych, gluten [kleje] nie do użytku biurowego lub domowego,
kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, kleje do płytek ceramicznych, kwaśny szczawian potasowy, węgiel kostny, tlenek kobaltu
do celów przemysłowych, hydraty węglowe, kwas węglowy, węglan
wapnia, preparaty do oszczędzania węgla, węgiel, kolodium, kompost, produkty chemiczne do konserwowania żywności, środki
do konserwacji ceramiki [z wyjątkiem farb i olejów], preparaty
do konserwacji gumy/kauczuku, preparaty do konserwacji murów
[z wyjątkiem farb i olejów], konserwanty do farmaceutyków, środki
do konserwacji cegieł [z wyjątkiem farb i olejów], sól do konserwowania, inna niż do żywności, kreozot do celów chemicznych, aldehyd
krotonowy, krypton (Kr), preparaty kriogeniczne, środki do chłodzenia silników w pojazdach, kultury mikroorganizmów, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, ziemia do upraw, żywice
sztuczne w stanie surowym, słodziki sztuczne [preparaty chemiczne], dyspersja tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne do absorpcji
oleju, papier lakmusowy, laktoza dla przemysłu spożywczego, laktoza do celów przemysłowych, laktoza [surowy materiał], lantan, mastyksy do skór, kleje do skór, preparaty do zmiękczania skór, oleje
do wyprawiania skór, preparaty do klarowania wina, kleje do celów
przemysłowych, środki do odklejania, lecytyna dla przemysłu spożywczego, lecytyna do celów przemysłowych, lecytyna [surowiec],
płytki fotograficzne światłoczułe, taśmy filmowe światłoczułe, nie naświetlone, płótno światłoczułe do fotografiki, płytki światłoczułe, filmu światłoczułe, nienaświetlone, papier światłoczuły, roztwory
do cyjanotypii, papier do światłokopii, tkaniny do światłokopii, lit (Li),
tlenek litu, garbniki, roztwory zapobiegające tworzeniu się piany
w bateriach, rozpuszczalniki do lakierów, preparaty do lutowania, lutet (Lu), magnezyt, chlorek magnezu, węglan magnezowy, płyn magnetyczny do celów przemysłowych, białko słodowe, manganian,
dwutlenek manganu, kora namorzynowa do celów przemysłowych,
składniki do produkcji płyt fonograficznych, środki do matowienia
szkła, morska woda do celów przemysłowych, mączki do celów przemysłowych, utrwalacze barwników do metali, środki do hartowania
metali, mydła metaliczne do celów przemysłowych, środki do wyżarzania metali, metan, eter metylowy, toluen, metylobenzol, enzymy
mlekowe do celów chemicznych, enzymy mlekowe dla przemysłu
spożywczego, enzymy mlekowe do celów przemysłowych, kwas
mlekowy, kwasy mineralne, preparaty zapobiegające matowieniu soczewek, preparaty hamujące kiełkowanie warzyw, środki chemiczne
przeciwdziałające matowieniu szyb, preparaty chemiczne przeciw
matowieniu szkła, preparaty do zapobiegania powstawaniu oczek
w pończochach, preparaty do wyprawiania skóry, środki do konserwowania kwiatów, preparaty regulujące wzrost roślin, środki zapobiegające kondensacji pary, moderatory do reaktorów nuklearnych,
preparaty do klarowania moszczu, iły, gliny, naftalen, sód (Na), wodorowęglan sodowy do celów chemicznych, dwuchromian sodu, podchloryn sodu, nadboran sodowy, sole sodowe [preparaty chemiczne], produkty uboczne w procesie obróbki ziaren zbóż [do celów
przemysłowych], neodym (Nd), neon (Ne), neptun (Np), preparaty
do zwilżania [farbiarstwo], preparaty do zwilżania dla przemysłu włókienniczego, preparaty do zwilżania [pralnictwo], metaloidy, azotany, czynniki powierzchniowo -czynne, hormony przyspieszające dojrzewanie owoców, sensybilizowane płytki do druku offsetowego,
środki do dysocjacji olejów, środki do odbarwiania olejów, środki
do usuwania olejów, oleje do przemysłowego garbowania skór, oleje
do konserwacji żywności, oliwin [preparat chemiczny], olejowe spoiwa [kity, lepiki], preparaty do oczyszczania oleju, kwas oleinowy,
szczawiany, kwas szczawiowy, chlorek palladu, masa celulozowa, aktywatory chemiczne do papieru, pektyna dla przemysłu spożywczego, pektyna do celów fotograficznych, pektyna do celów przemysło-
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wych, nadchlorany, nadwęglany, kwas nadsiarkowy, nadsiarczany,
fenol do celów przemysłowych, fosforany [nawozy], fosfatydy, fosfor
(P), kwas ortofosforowy, kwas pikrynowy, kleje do afiszów, plastizole,
pluton (Pu), polon (Po), potaż, preparaty z mikroelementów dla roślin,
preparaty zapobiegające zagotowaniu się silnikowego czynnika
chłodzącego, prazeodym (Pr), promet (Pm), protaktyn (Pa), proteiny
[materiał surowy], kwas pirogalusowy, wierzbowiec do celów przemysłowych, rtęć (Hg), tlenek rtęci, sole rtęci, pierwiastki radioaktywne do celów naukowo -badawczych, rad do celów naukowo-badawczych, radon (Rn), preparaty do wędzenia mięsa, papier
odczynnikowy, inny niż do celów medycznych lub weterynaryjnych,
substancje do naprawy opon, mastyksy do opon, dodatki detergentowe do benzyny, dętki [substancje do naprawy], ren (Re), klisze rentgenowskie światłoczułe, lecz nie naświetlone, rubid (Rb), sadza
do celów przemysłowych lub rolniczych, piecowa sadza do celów
przemysłowych, sadza do celów przemysłowych, środki do ochrony
nasion, sacharyna, kwas salicylowy, techniczny chlorek amonu, salmiak, roztwory solne, alkalia lotne [amoniak] do celów przemysłowych, saletra, papier nitrowany, kwas azotowy, sól nieprzetworzona,
sole [preparaty chemiczne], sole metali ziem rzadkich, sole [nawozy],
sole do ogniw galwanicznych, sole do celów przemysłowych, kwas
chlorowodorowy, samar (Sm), tlen (O), kwasoodporne mieszaniny
chemiczne, kwasy, benzen (kwasy benzenopochodne), żużel [nawóz], preparaty do klejenia i gruntowania, środki chemiczne
do czyszczenia kominów, kleje do obuwia, gaz ochronny stosowany
przy spawaniu, siarka (S), eter siarkowy, kwiat siarczany do celów chemicznych, siarczek węgla, kwas siarkowy, kwas siarkawy, preparaty
chemiczne do spawania, ciężka woda, szpat ciężki [baryt], kwas sebacynowy, papier samozabarwiający [fotografika], selen (Se), rzadkie
ziemie, azotan srebra, roztwory do posrebrzania, krzemiany, silikony,
krzem (Si), skand (Sc), kalcynowana soda, soda amoniakalna, dodatki
do tytoniu, szpachlówki samochodowe [naprawa karoserii], rozszczepialne pierwiastki chemiczne, rozszczepialne materiały w energetyce jądrowej, spinel [preparaty chemiczne], preparaty do obróbki
wykończeniowej stali, komórki macierzyste, inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, skrobia do celów przemysłowych,
skrobiowe zaczyny [środki klejące], inne niż do użytku biurowego
i domowego, środki do odklejania [środki chemiczne do rozpuszczania skrobi], kwas stearynowy, sól kamienna, azot (N), nawozy azotowe, stront (Sr), podłoża dla upraw bezgruntowych [rolnictwo], siarczany, siarczki, kwas sulfonowy, sumak do garbowania, superfosfaty
[nawozy], syntetyczne żywice w stanie surowym, talk [krzemień magnezowy], tanina, substancje do usuwania tapet ściennych, kleje
do tapet, mąka z tapioki do celów przemysłowych, technet (Tc), tellur
(Te), terb (Tb), papier odczynnikowy, czterochlorki, czterochlorometan węgla, tal (Tl), tiokarbanilidy, tor (Th), tul (Tm), białko zwierzęce
[surowiec], kostny węgiel, węgiel pochodzenia zwierzęcego, preparaty z węgla pochodzenia zwierzęcego, bezwodnik tytanu do celów
przemysłowych, tytanit, toluen, wodzian glinu, sole tonujące [fotografika], kąpiele tonujące [fotografika], torf [nawóz], doniczki na torf
dla ogrodnictwa, guma tragakantowa, glukoza do celów przemysłowych, gaz rozpylający do aerozoli, suchy lód [stały dwutlenek węgla],
barwniki chemiczne do emalii i szkła, preparaty do matowienia emalii lub szkła, uran (U), tlenek uranu, azotan uranu, mastyks do wypełniania wgłębień w drzewach [leśnictwo], wiskoza, witriol, lepy na ptaki (substancje klejące), wulkanizacyjne katalizatory, preparaty
do wulkanizacji, woski do czyszczenia, ziemia folerska dla przemysłu
włókienniczego, materiały do spilśniania tkanin [folusznictwo], polerskie preparaty dla przemysłu włókienniczego, środki do zmiękczania wody, szkło wodne [krzemiany], preparaty do uzdatniania wody,
wodór (H), woda utleniona, środki do zmiękczania do celów przemysłowych, plastyfikatory, alkohol winny, osad winowy nie do celów
farmaceutycznych, wodorowinian potasowy do celów chemicznych,
wodorowinian potasowy dla przemysłu spożywczego, wodorowinian potasowy do celów przemysłowych, kwas winowy, bizmut (Bi),
galusan bizmutu zasadowy, azotan bizmutu do celów chemicznych,
witeryt, kwas wolframowy, ksenon (Xe), iterb (Yb), itr (Y), celuloza,
etery celulozy do celów przemysłowych, octan celulozy w stanie surowym, pochodne chemiczne celulozy, estry celulozy do celów przemysłowych, spoiwa [metalurgia], środki do konserwacji cementu,
z wyjątkiem farb i olejów, dwuchlorek cyny, dwutlenek cyrkonu, kwas
cytrynowy do celów przemysłowych, utleniacze [dodatki chemiczne
do paliwa silnikowego], środki do wyprawiania skóry, płyny wspomagające do materiałów ściernych, dodatki chemiczne do fungicydów,
dodatki chemiczne do insektycydów, prusydki, cymen, 2 farby, poko-
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sty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno,
barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, barwniki alizarynowe, farby aluminiowe, proszek glinu do malowania, barwniki anilinowe, farby, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby
zawierające azbest, lakier asfaltowy, auramina [barwniki], farby bakteriobójcze, barwniki do piwa, spoiwa do farb, lakier bitumiczny, folie
srebra [arkusze], glejta ołowiowa, biel ołowiana, proszek brązowy
[mieszanina proszku miedzianego i proszku cynowego], lakiery
do powlekania brązem, barwniki do masła, karmin koszenilowy, powłoki do krycia dachów [farby], zagęszczacze do farb, mieszanki drukarskie [tusz], tusze drukarskie, emalie [lakiery], emalie do malowania, barwniki, barwniki do likierów, barwniki do obuwia, barwniki,
farby ognioodporne, przenoszalne łaty malarskie, drewno barwiące,
ekstrakt z drewna farbiarskiego, barwniki słodowe, barwniki do napojów, lakiery, utrwalacze do akwareli [akwarele], utrwalacze [lakiery], fustina [barwnik], kurkuma [barwnik], szkliwo [powłoki], tusz
do grawerowania, farby podkładowe, gumiguta stosowana w malarstwie, asafetyda [gumożywice], gumilak [szelak], podkłady do drewna [malowanie, lakierowanie], bejce do drewna, farby gruntowe
do drewna [bejce], preparaty do konserwacji drewna, oleje do konserwacji drewna, indygo [barwnik], roztwór wapna gaszonego w wodzie, balsam kanadyjski, karmel słodowy [barwnik spożywczy], karbonyl do konserwacji drewna, farby stosowane w ceramice, mastyks
[żywica naturalna], tlenek kobaltu [barwnik], sadza [pigment], kalafonia, kopal, lakier kopalowy, taśmy antykorozyjne, środki antykorozyjne, kreozot do ochrony drewna, lakiery, barwniki spożywcze, barwniki do skór, tusze do skór, minia, folie metaliczne dla malarzy,
dekoratorów, drukarzy i artystów, metale w proszku dla malarzy dekoratorów, drukarzy i artystów, preparaty zabezpieczające do metali,
preparaty zapobiegające matowieniu metali, żywice naturalne w stanie surowym, annatto [barwnik spożywczy], papier do barwienia jajek wielkanocnych, pigmenty, smary przeciwrdzewne, preparaty zabezpieczające przed rdzą, oleje przeciwrdzewne, sadza [barwnik],
sadza piecowa [barwnik], szafran [barwnik], sandarak, ziemia sjeńska,
sykatywy [środki wysuszające do farb], emulsje srebrne [pigmenty],
srebrna pasta, proszki do srebrzenia, sumak do lakierów, terpentyna
[rozcieńczalnik do farb], tusze do znakowania zwierząt, tusze do barwienia skór, bezwodnik tytanu [pigment], tusz [toner] do fotokopiarek, pojemniki z tonerem (pełne) do drukarek i fotokopiarek, kit rzeźbiarski i stolarski, mleko wapienne, powłoki [farby], powłoki
zabezpieczające podwozie pojazdów, rozcieńczalniki do farb, rozcieńczalniki do lakierów, złocenia, farby wodne, biele [barwniki lub
farby], biel cynkowa [pigment], karmel [cukier palony, barwnik żywności], 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, środki do szorowania, preparaty do demakijażu, toniki kosmetyczne, ałun [kamień], aloesowe
preparaty do celów kosmetycznych, bursztyn [do wyrobów perfumeryjnych], preparaty antystatyczne do celów domowych, antyperspiranty [środki przeciwpotne], aromaty [olejki aromatyczne], aromaty do napojów [olejki eteryczne], paski odświeżające oddech,
odświeżacze do ust w aerozolu, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, olejki eteryczne cytronu, olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, mydła do ożywiania koloru tkanin, aromaty do ciastek [olejki eteryczne], sole kąpielowe, do celów
innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, balsamy,
inne niż do celów medycznych, farby do brody, wosk do wąsów, olejek bergamotowy, pumeks, kremy wybielające do skóry, wybielacze
[odbarwiacze] do celów kosmetycznych, wybielacze stosowane
w pralnictwie, sole wybielające, soda wybielająca, ekstrakty kwiatowe do perfum, pasty do podłogi i mebli, wosk do podłóg, dezodoranty dla zwierząt, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła dezynfekujące, mydła dezodoryzujące, detergenty, inne niż używane w procesach
produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, tlenek glinu
[ścierniwo], powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, drewno zapachowe, saszetki zapachowe do bielizny, woda zapachowa, podchlorek potasu, preparaty do depilacji, wosk do depilacji,
preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], barwniki do celów kosmetycznych, preparaty
do usuwania farby, preparaty do odbarwiania, barwniki kosmetyczne, tłuszcze do celów kosmetycznych, preparaty do odtłuszczania,
inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, środki do usuwania
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lakieru, wywabiacze plam, olejek wintergrinowy, geraniol, środki
do nadawania połysku, środki do wygładzania w pralnictwie, skrobia
do nadawania połysku [pranie], płótno szklane, preparaty do krochmalenia, kamień polerski, kwiaty jako baza do perfum, farby do włosów, lakiery do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, kremy kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, heliotropina,
henna [barwnik kosmetyczny], jonon [wyroby perfumeryjne], olejek
jaśminowy, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, materiały przylepne do celów kosmetycznych, kleje do mocowania sztucznych rzęs, woda kolońska, korund [ścierniwo], kosmetyki, zestawy
kosmetyków, ołówki [kredki] kosmetyczne, kreda czyszcząca, sztuczne paznokcie, rzęsy sztuczne, zmywacze do paznokci, olejek lawendowy, woda lawendowa, preparaty do wybielania skóry zwierzęcej,
wosk do skór, środki do konserwacji skóry [pasty], błyszczyki do ust,
szminki, preparaty do szorowania podłóg, lotony do celów kosmetycznych, środki odświeżające powietrze (zapachowe), mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, olejek migdałowy, mydła migdałowe, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, mydła lecznicze,
węgliki metali [ścierniwa], ściereczki nasączane detergentami,
do czyszczenia, preparaty do udrażniania rur, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, piżmo [perfumeria], preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, nie do celów
leczniczych, naklejane ozdoby do paznokci, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, soda krystaliczna do czyszczenia, ług
sodowy, neutralizatory do trwałej ondulacji, olejki toaletowe, olejki
do celów kosmetycznych, oleje czyszczące, preparaty do kręcenia
włosów, olejki do celów perfumeryjnych, produkty perfumeryjne,
perfumy, pasty do pasków do ostrzenia brzytwy, mięta do wyrobów
perfumeryjnych, esencje mięty, kremy do polerowania, środki do polerowania, preparaty do polerowania protez zębowych, papier
do polerowania, jubilerski róż polerski, kamień do polerowania, wosk
polerski, pomady do celów kosmetycznych, mieszaniny zapachowe,
preparaty do prania chemicznego, preparaty do polerowania, kora
mydłoki do prania, preparaty do golenia, mydło do golenia, ałun
w postaci kamieni, płyny po goleniu, preparaty do odymiania [perfumy], kadzidełka, płyny do spryskiwaczy szyb, mleczko kosmetyczne,
preparaty do czyszczenia, preparaty do czyszczenia protez zębowych, olejek różany, preparaty do usuwania rdzy, antypoślizgowe
płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, safrol, alkalia lotne [amoniak] używane jako detergent, papier ścierny, kreda malarska, preparaty kosmetyczne do odchudzania, środki do ostrzenia,
papier jako materiał ścierny, materiały ścierne, kosmetyki upiększające, preparaty do makijażu, puder do makijażu, szmergiel, szmergiel
(płótno ścierne), szmergiel (papier ścierny), płótno ścierne, wosk krawiecki, maseczki kosmetyczne, krem do butów, pasta do butów,
wosk do butów, wosk szewski, mydła przeciwpotne, mydła, mydła
przeciwpotne do stóp, szampony, węglik krzemu [materiał ścierny],
preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania,
krochmal pralniczy, esencja anyżkowa, talk kosmetyczny, preparaty
do czyszczenia tapet papierowych, terpeny [olejki aromatyczne], terpentyna [środek do wywabiania tłustych plam], olejek terpentynowy
[preparat odtłuszczający], kosmetyki dla zwierząt, szampony dla
zwierząt domowych, produkty toaletowe, mydełka, woda toaletowa,
łupki polerskie, suche szampony, środki do zmywarek, ułatwiające
suszenie naczyń, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, wazelina kosmetyczna, popiół wulkaniczny do czyszczenia, wosk pralniczy, środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), środki do namaczania bielizny, preparaty do prania, woda utleniona
do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, waciki
[przybory toaletowe], środki do zmiękczania tkanin, kadzidła, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, żele do wybielania zębów,
środki do czyszczenia zębów, kalkomanie (ozdoby do celów kosmetycznych), olejki eteryczne z cytryny, 4 oleje przemysłowe i tłuszcze,
smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa
(również spirytus silnikowy) i materiały oświetleniowe, świece i knoty
do oświetlenia, alkohol jako paliwo, oleje do farb, antracyt, oleje zwilżające, benzen, benzyna, benzol, wosk pszczeli, paliwo gazowe,
drewno opałowe, oleje palne, denaturat, paliwo na bazie alkoholu,
paliwo, mieszanki paliwa rozpylonego, brykiety materiałów palnych,
świeczki choinkowe, łój przemysłowy, knoty do świec, świece zapachowe, brykiety węglowe, energia elektryczna, oleje ułatwiające wyjmowanie z formy, środki pyłochłonne, alkohol etylowy [paliwo],
tłuszcze do oświetlania, olej rybny niejadalny, olej napędowy, gazolina, grafit smarujący, mazut, brykiety drzewne, węgiel drzewny [paliwo], wióry drewniane na podpałkę, wosk z karnauby, nafta, świece,
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kości (olej kostny) do celów przemysłowych, węgiel [paliwo], podpałki, pył węglowy [paliwo], koks, oleje do konserwacji murów, knoty
do lamp, lanolina, smary do skór, środki do konserwacji skóry [oleje
i smary], oleje do konserwacji skór, gaz oświetleniowy, paliwo oświetleniowe, węgiel brunatny, ligroina, paliwa mineralne, oleje silnikowe, lampki nocne [świeczki], nafta oświetleniowa, dodatki niechemiczne do paliw silnikowych, oleje przemysłowe, oleje do tkanin,
oleina, gaz olejowy, wosk ziemny [ozokeryt], podpałki papierowe
do zapalania, parafina, ropa naftowa, surowa lub rafinowana, eter
naftowy, smary do pasów, preparaty antypoślizgowe do pasów, wosk
do pasów, olej rycynowy do celów technicznych, olej rzepakowy
do celów przemysłowych, tłuszcze do smarowania, smary, oleje
do smarowania, smary do narzędzi tnących, smary do butów, gaz
czadnicowy, gaz generatorowy, preparaty z oleju sojowego do zapobiegania przywieraniu do przyborów kuchennych, olej słonecznikowy do celów przemysłowych, środki do odpylania, środki pyłochłonne do zamiatania, stearyna, benzyna ciężka węglowa, olej ze smoły
węglowej, tłuszcze przemysłowe, torf [paliwo], brykiety z torfu [paliwo], paliwo silnikowe, żel naftowy do celów przemysłowych, olej solarowy, wosk do oświetlania, wosk przemysłowy, wosk [surowiec],
smary do broni, dwumetylobenzen (ksylen), ksylen, cerezyna
(oczyszczony ozokeryt), hubka [podpałka], 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, materiały dentystyczne
do odcisków, środki przeczyszczające, preparaty medyczne do odchudzania, tabletki wspomagające odchudzanie, leki pomocnicze
[wspierające], środki przeciw roztoczom, akonityna, aldehydy do celów farmaceutycznych, algicydy, alginiany do celów farmaceutycznych, alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, alkaloidy do celów medycznych, alkohol medyczny, alkohol do celów
farmaceutycznych, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, amalgamaty dentystyczne, aminokwasy do celów medycznych, aminokwasy do celów weterynaryjnych, przeciwbólowe środki,
anestetyki (środki znieczulające), kora z agnostury do celów medycznych, antybiotyki, bransoletki przeciwreumatyczne, obrączki przeciwreumatyczne, antyseptyki, wata antyseptyczna, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, tabletki zmniejszające apetyt,
bransolety do celów leczniczych, leki dla ludzi, leki do celów weterynaryjnych, leki do celów stomatologicznych, lekarstwa przeciw zaparciom, wata aseptyczna, herbata dla astmatyków, etery do celów
farmaceutycznych, substancje żrące do celów farmaceutycznych,
ołówki kaustyczne, płyny do przemywania oczu, przepaski na oczu
do celów medycznych, octany do celów farmaceutycznych, pielucho-majtki dziecięce, pieluchy [pieluszki dziecięce], sole do kąpieli do celów leczniczych, kąpiele lecznicze, preparaty terapeutyczne do kąpieli, trucizny bakteryjne, preparaty bakteryjne do celów medycznych
lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, błonnik pokarmowy, balsamy do celów leczniczych, balsamiczne [aromatyczne] preparaty do celów leczniczych,
bandaże opatrunkowe, kora do celów farmaceutycznych, wata do celów medycznych, środki uśmierzające, biologiczne kultury tkankowe
do celów medycznych, biologiczne kultury tkankowe do celów weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, biocydy, woda ołowiowa,
krew do celów medycznych, hematogen, pijawki lekarskie, osocze
krwi, środki oczyszczające, cukierki do celów medycznych, tabletki
wspomagające opalanie, brom do celów farmaceutycznych, muszka
hiszpańska [proszek], preparaty chemiczne do usuwania śnieci zbożowej, środki chemiczne do zwalczania filoksery, preparaty chemiczne do zwalczania chorób winorośli, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, chemiczne środki antykoncepcyjne, przewodniki
chemiczne do elektrod elektrokardiografów, preparaty chemiczne
do zwalczania mączniaka zbożowego, preparaty chemiczne do testów ciążowych, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne
do celów weterynaryjnych, odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, kora chinowa do celów leczniczych, chinina do celów medycznych, chinolina do celów medycznych, tkaniny
chirurgiczne, implanty chirurgiczne [żywe tkanki], wodzian chloralu
do celów farmaceutycznych, chloroform, kora kondurango do celów
medycznych, kurara, opaski higieniczne, wywary do celów farmaceu-
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tycznych, cementy dentystyczne, dezodoranty, inne niż dla ludzi lub
zwierząt, odświeżacze do ubrań i tkanin, środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, detergenty do celów medycznych, chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, diastaza do celów medycznych, dietetyczne napoje
przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, digitalina, olejek z kopru do celów leczniczych, narkotyki
do celów medycznych, stopy metali szlachetnych do celów dentystycznych, preparaty białka do celów medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], gencjana do celów farmaceutycznych, enzymy
do celów medycznych, enzymy do celów weterynaryjnych, preparaty
enzymatyczne do celów medycznych, preparaty enzymatyczne
do celów weterynaryjnych, octan glinu do celów farmaceutycznych,
estry do celów farmaceutycznych, eukaliptol do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych, koper włoski do celów
leczniczych, enzymy do celów farmaceutycznych, tłuszcze do celów
medycznych, tłuszcze do celów weterynaryjnych, środki przeciw gorączce, mączka rybna do celów farmaceutycznych, lepy na muchy
[taśmy], lepy na muchy, środki do tępienia much, aldehyd mrówkowy
do celów farmaceutycznych, preparaty przeciw odmrożeniom, maść
przeciw odmrożeniom, kwas galusowy do celów farmaceutycznych,
gazy do celów medycznych, żelatyna do celów medycznych, mleczko
pszczele do celów farmaceutycznych, trucizny, gliceryna do celów
medycznych, glicerofosfaty, stopy dentystyczne ze złota, gwajakol
do celów farmaceutycznych, guma do celów medycznych, gumiguta
do celów leczniczych, balsam gurjunowy do celów medycznych, taśmy do podpasek, ołówki hemostatyczne, kleje do protez dentystycznych, hemoglobina, preparaty przeciw hemoroidom, preparaty
do niszczenia grzyba domowego, drożdże do celów farmaceutycznych, przylepce, środki przeciw poceniu się stóp, środki medyczne
przeciw poceniu się, węgiel drzewny do celów farmaceutycznych,
wyciąg z chmielu do celów farmaceutycznych, hormony do celów
medycznych, spoiwa do kopyt zwierzęcych, środki na odciski, pierścienie na odciski stóp, środki odstraszające insekty dla psów, lotony
dla psów, środki do mycia psów, hydrastyna, hydrastynina, szczepionki, majtki higieniczne dla nietrzymających moczu, insektycydy,
środki odstraszające owady, intymne preparaty nawilżające, mech
irlandzki do celów medycznych, izotopy do celów medycznych, jalapa (wilec przeczyszczający), jod do celów farmaceutycznych, jodki
do celów farmaceutycznych, jodoform, jodyna, jujuba lecznicza, sole
potasu do celów medycznych, produkty na bazie wapna do celów
farmaceutycznych, kalomel, aerozole chłodzące do celów medycznych, kamfora do celów medycznych, olejek kamforowy do celów
medycznych, kandyz do celów leczniczych, kapsułki na lekarstwa,
kapsułki do celów farmaceutycznych, karbonyl [środek przeciwpasożytniczy], okłady, katechu do celów farmaceutycznych, guma do żucia do celów leczniczych, kauczuk do celów dentystycznych, środki
bakteriobójcze, taśmy przylepne do celów medycznych, cement
kostny do celów chirurgicznych i ortopedycznych, kokaina, kolodium
do celów farmaceutycznych, leki do oczu w kroplach, kompresy,
ołówki przeciw migrenie, zioła do palenia do celów leczniczych, herbaty ziołowe do celów medycznych, kreozot do celów farmaceutycznych, kora krotonowa, kultury mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych, lukrecja do celów farmaceutycznych,
batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, środki do tępienia
larw, środki przeczyszczające, tran, siemię lniane do celów farmaceutycznych, mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, lecytyna do celów medycznych, mazidła, roztwory do szkieł kontaktowych, rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych,
lotony do celów farmaceutycznych, lotony do celów weterynaryjnych, środki do oczyszczania powietrza, lucerna chmielowa do celów
farmaceutycznych, magnezja do celów farmaceutycznych, słód
do celów farmaceutycznych, mleko słodowe do celów leczniczych,
mleko migdałowe do celów farmaceutycznych, kora mangrowa
do celów farmaceutycznych, środki do zwalczania myszy, napoje
lecznicze, zioła lecznicze, lecznicze napary i nalewki, preparaty medyczne na porost włosów, herbata lecznicza, woda morska do kąpieli
leczniczych, mąka do celów farmaceutycznych, woda melisowa
do celów farmaceutycznych, tłuszcz dojarski, mentol, środki przeciw
migrenie, enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, laktoza
do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, wody mineralne do celów leczniczych, sole wód mineralnych, środki do leczenia oparzeń, preparaty do sterylizacji gleby, preparaty przeciw mo-
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czeniu się, środki przeciw zrogowaceniom, preparaty odświeżające
powietrze, preparaty ułatwiające ząbkowanie, preparaty do irygacji
do celów medycznych, preparaty zmniejszające popęd seksualny,
środki do zwalczania robactwa, wosk do modelowania do celów stomatologicznych, moleskin do celów medycznych, podpaski, majtki
higieniczne, borowina do kąpieli, borowina lecznicza, preparaty
przeciw molom, papier przeciwmolowy, płyny do płukania ust do celów leczniczych, sporysz do celów farmaceutycznych, myrobalan
[kora] do celów farmaceutycznych, podłoża dla kultur bakteryjnych,
mleko w proszku dla niemowląt, artykuły żywnościowe na bazie białka do celów medycznych, substancje odżywcze dla mikroorganizmów, odżywcze suplementy diety, białkowe suplementy diety, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające
enzymy, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające drożdże,
suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające
siemię lniane, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy
diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające pyłek
pszczeli, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety
zawierające białko, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety dla zwierząt, narkotyki, wodorowęglan sodowy
do celów farmaceutycznych, sole sodowe do celów leczniczych, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub leczniczych, środki na uspokojenie nerwów, oleje lecznicze,
opiaty, opium, opodeldok [maść mydlano -kamforowa], preparaty
do organoterapii, tabletki antyoksydacyjne, papier do okładów gorczycowych, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, preparaty
przeciwpasożytnicze, środki przeciw pasożytom, pastylki do celów
farmaceutycznych, pektyna do celów farmaceutycznych, pepsyny
do celów farmaceutycznych, peptony do celów farmaceutycznych,
proszek perłowy do celów medycznych, pestycydy, mięta do celów
farmaceutycznych, podkładki do palucha koślawego, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, fenol do celów farmaceutycznych, fosforany do celów farmaceutycznych, środki przeciw
roślinom zarodnikowym, pomady do celów medycznych, porcelana
na protezy dentystyczne, preparaty rozszerzające oskrzela, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, preparaty do sterylizacji,
propolis do celów farmaceutycznych, białkowe suplementy dla zwierząt, proszek perski, kwasja (gorzknia) do celów medycznych, kwebracho do celów medycznych, maści rtęciowe, substancje radioaktywne do celów medycznych, rad do celów medycznych, trutki
na szczury, trociczki do odymiania, preparaty do odymiania do celów
medycznych, papier odczynnikowy do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty do czyszczenia szkieł kontaktowych, apteczki
przenośne wyposażone, korzenie rabarbaru do celów farmaceutycznych, sole trzeźwiące, olej rycynowy do celów leczniczych, radiologiczne substancje kontrastowe do celów medycznych, maści do celów farmaceutycznych, sole do celów medycznych, sole do kąpieli
mineralnych, kolcowój lekarski do celów medycznych, tlen do celów
leczniczych, kąpiele tlenowe, kwasy do celów farmaceutycznych,
szarpie, środki nasenne, dentystyczne materiały ścierne, środki do tępienia ślimaków, kwiat siarczany do celów farmaceutycznych, laseczki siarkowe do dezynfekcji, gorczyca do celów farmaceutycznych,
olej gorczycowy do celów leczniczych, okłady gorczycowe, surowice,
leki seroterapeutyczne, sykatywy [środki wysuszające] do celów medycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, opaski barkowe
do celów chirurgicznych, wkładki ochronne do majtek [artykuły higieniczne], maści do leczenia oparzeń słonecznych, preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, sperma do sztucznego
zapłodnienia, komórki macierzyste do celów medycznych, komórki
macierzyste do celów weterynaryjnych, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, sterydy, poduszeczki do karmienia piersią, strychnina, środki tamujące krwawienia, sulfonamidy [leki], czopki, ekstrakty tytoniu [owadobójcze], papierosy beztytoniowe
do celów leczniczych, tampony higieniczne, terpentyna do celów
farmaceutycznych, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, woda termalna, tymol do celów farmaceutycznych, preparaty
do mycia zwierząt, nalewki do celów leczniczych, leki wzmacniające,
glukoza do celów medycznych, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, środki przeciw szkodnikom, płyny do przemywania
pochwy, wazelina do celów leczniczych, gaza opatrunkowa, apteczki
pierwszej pomocy, wyposażone, materiały opatrunkowe, chirurgiczne materiały opatrunkowe, wata higroskopijna, środki trawienne
do celów farmaceutycznych, środki wywołujące pęcherze, preparaty
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weterynaryjne, środki do mycia bydła, preparaty witaminowe, ołówki
przeciw brodawkom, woda utleniona do celów medycznych, wata
do celów leczniczych, kadzidełka do odstraszania owadów, winian
potasu do celów farmaceutycznych, kamień winny do celów farmaceutycznych, pieluchy dla zwierząt, pieluchy dla chorych z brakiem
kontroli czynności fizjologicznych, preparaty bizmutu do celów farmaceutycznych, azotan bizmutu do celów farmaceutycznych, gąbka
do ran, środki przeciwko pasożytom przewodu pokarmowego, korzenie lekarskie, materiały do plombowania zębów, mastyksy dentystyczne, lakiery dentystyczne, drzewo cedrowe jako środek odstraszający owady, etery celulozowe do celów farmaceutycznych, estry
celulozy do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych,
6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały metalowe,
przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materiały metalowe
do budowy szlaków kolejowych, przewody nieelektryczne i przewody drutowe z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury i rurki metalowe, kasy pancerne, rudy (kruszce), rury spustowe metalowe, urządzenia
do parkowania rowerów metalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe
metalowe, aluminium [glin], drut aluminiowy, folia aluminiowa, kowadła, kotwice, boje cumownicze metalowe, kotwy łączące, dysze
metalowe, armatura do przewodów sprężonego powietrza metalowa, materiały zbrojeniowe do pasów maszynowych metalowe, materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, rolety zewnętrzne
metalowe, kabiny kąpielowe metalowe, znaki nawigacyjne [pławy]
nieświecące metalowe, belki metalowe, belki stropowe metalowe,
taśmy żelazne, wiązadła metalowe, taśmy do związywania metalowe,
taśma stalowa, sztabki metali nieszlachetnych, okucia budowlane
lub meblowe z alpaki [nowego srebra], okucia stosowane w budownictwie, metalowe, budowlane materiały metalowe, osłony drzew,
metalowe, płyty konstrukcyjne metalowe, konstrukcje metalowe,
zaciski do rur i kabli, metalowe, pojemniki do sprężonego gazu lub
skroplonego powietrza metalowe, zbiorniki metalowe, zamknięcia
do pojemników metalowe, beryl [glucyn], trzonki mioteł metalowe,
szalunki do betonu metalowe, okucia do łóżek metalowe, kółka samonastawne do łóżek metalowe, żyłki do wiązania metalowe, wiązadła metalowe do celów rolniczych, blacha [płyty, arkusze], ołów surowy lub półprzetworzony, plomby, uszczelki ołowiane, sworznie
metalowe, kadzie metalowe, kęsiska płaskie, skrzynki na listy metalowe, brąz, nagrobki z brązu, wyroby artystyczne z brązu, cyfry i litery
[z metali nieszlachetnych] z wyjątkiem czcionek, popiersia z metali
nieszlachetnych, cermetale [spieki metalowo-ceramiczne], chrom
(Cr), rudy chromu, pojemniki metalowe [magazynowanie, transport],
pokrycia dachowe metalowe, pokrycia dachów, metalowe, dachówki
metalowe, rynny metalowe, pachołki cumownicze metalowe, pomniki metalowe, zamknięcia do pudełek, metalowe, drut metalowy
[z metali nieszlachetnych], drut ze stopów metali nieszlachetnych
[z wyjątkiem drutu topikowego], tkanina druciana, liny stalowe, liny
kolejek napowietrznych, liny metalowe, przewody do drenażu metalowe, bramki wejściowe kołowrotowe, metalowe, obrotnice [koleje],
zamki obrotowe do okien metalowe, rurociągi zasilające metalowe,
kołki metalowe, kołki do ścian, metalowe, dysze, końcówki wylotowe
z metalu, wsporniki metalowe dla budownictwa, żelazo lub surówka,
drobnica żelazna, podkłady kolejowe, metalowe, zwrotnice kolejowe, drut żelazny, rudy żelaza, foremki do lodu metalowe, emblematy
do pojazdów metalowe, zamki do pojazdów metalowe, pułapki
na dziką zwierzynę [sidła], kabiny stosowane przy malowaniu za pomocą rozpylaczy [metalowe], beczki metalowe, baryłki [beczki] metalowe, krany, kurki do beczek metalowe, sprężyny [drobnica metalowa], opiłki metalowe, okna metalowe, nadproża metalowe, okucia
okienne (ozdobne), metalowe, okucia metalowe do okien, ograniczniki do okien, metalowe, zasłony metalowe, ościeżnice metalowe,
rygle do zasuw okiennych, rolki, prowadnice do okien przesuwnych,
żelazochrom, żelazotytan, żelazowolfram, prefabrykowane domy
[zestawy do montażu] metalowe, ruszty beleczkowe [w paleniskach
otwartych], metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, kraty
ochronne do pieców metalowe, statuetki z metali nieszlachetnych,
kołnierze metalowe, kapsle do butelek metalowe, zamknięcia do butelek metalowe, ekrany, siatki przeciw owadom metalowe, folie metalowe do zawijania i pakowania, palety do transportu wewnętrznego metalowe, kosze samowyładowcze [niemechaniczne] metalowe,
skrobaczki do obuwia [wycieranie obuwia], podłogi metalowe, ruda
galenitu, wiązadła do snopów metalowe, haki do wieszania ubrań,
metalowe, płyty pamiątkowe metalowe, kasetki na pieniądze metalowe, kasy pancerne, german (Ge), szkielety ramowe konstrukcji me-
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talowych [budownictwo], rusztowania metalowe, gzymsy metalowe,
szklarnie przenośne metalowe, konstrukcje nośne szklarni, metalowe, formy odlewnicze metalowe, kratownice metalowe, pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe, dzwony i dzwonki, lut ze złota, pomniki
metalowe na nagrobki, obudowy grobów metalowe, groby metalowe, sklepienia metalowe [dla pochówku], nagrobki metalowe, stele
nagrobne metalowe, tabliczki nagrobne metalowe, gałki [uchwyty]
metalowe, nasadki pierścieniowe na rękojeści [z metalu], żeliwo surowe lub półprzetworzone, celt [hafn], haki metalowe, kowadła [przenośne], kajdanki, dozowniki stałe do ręczników metalowe, stopy
na lut [twardy], numery domów nieświecące, metalowe, pasy metalowe [nosiłki] do ładunków, dwuróg blacharski, gwoździe, hufnale
do podków, kurniki metalowe, tabliczki identyfikacyjne metalowe,
ind (In), żaluzje metalowe, śruby do łączenia przewodów, metalowe,
złącza kabli metalowe [nieelektryczne], płytki metalowe [budownictwo], kadm, pomosty prefabrykowane metalowe, nasady kominowe
metalowe, deflektory kominowe metalowe, pudełka z metali nieszlachetnych, nasadki na liny [chomątka] metalowe, kosze dachowe [budownictwo] metalowe, kątowniki stalowe, materiały do krycia dachów metalowe, złącza metalowe do łańcuchów, pojemniki [kasety,
paki] metalowe, klamry [zaciski] metalowe, zawory do rur drenażowych metalowe, zawory wodociągowe metalowe, haki metalowe
do wieszania odzieży, szczęki imadeł metalowe, armatura do przewodów metalowa, kokile, wlewnice [odlewnictwo], puszki do konserw, metalowe, kosze metalowe, lodowiska [konstrukcje metalowe],
dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, miedź surowa lub półprzetworzona, drut z miedzi nieizolowany, pierścienie z miedzi, palety załadowcze metalowe, metalowe skrajniki [sprawdziany] do załadunku
wagonów kolejowych, stojaki do beczek metalowe, stop łożyskowy,
pasy do transportu ładunków metalowe, łaty metalowe, altany [konstrukcje z metalu], kratownice [kładki] metalowe, stopy metali nieszlachetnych, barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, barierki ochronne metalowe, przewody metalowe do instalacji
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, materiały zbrojeniowe do przewodów rurowych, metalowe, limonit, pręty metalowe do lutowania,
pręty metalowe do spawania, bochny pudlarskie [metalurgia], magnez (Mg), mangan (Mn), werandy metalowe [budownictwo], maszty
[słupy] metalowe, pokrycia ścian metalowe [budownictwo], rękojeści
noży metalowe, mosiądz surowy lub półprzetworzony, materiały
zbrojeniowe do betonu, metalowe, rudy metali, butle [pojemniki metalowe] do sprężonego gazu lub ciekłego powietrza, kraty [ruszty]
metalowe, metalowe klatki dla dzikich zwierząt, łańcuchy metalowe,
metale w formie sproszkowanej [metale sproszkowane], konstrukcje
metalowe [budownictwo], pierścienie metalowe, pręty metalowe
do lutowania i spawania, okucia metalowe do mebli, kółka samonastawne do mebli metalowe, ruchome metalowe schody pasażerskie,
molibden (Mo), żelazomolibden, kastry do mieszania zaprawy metalowe, tuleje [drobnica metalowa], gwoździe, bransoletki identyfikacyjne w szpitalach, metalowe, argentan [alpaka], kable metalowe
nieelektryczne, nikiel (Ni), nity metalowe, niob (Nb), tablice rejestracyjne metalowe, okna skrzynkowe metalowe, ekrany paleniskowe,
wyposażenie metalowe dla kolejki linowej torowej, płyty, blacha
pancerna, pancerze z płyt, słupy [podpory] metalowe, palisady
[ogrodzenia] metalowe, kostka brukowa metalowa, słupy ogłoszeniowe metalowe, metalowe płytki na podłogi, płytki podłogowe metalowe, ograniczniki metalowe, metale samozapalne, klamry do mocowania kół zapasowych w bagażniku, platformy wyrzutni
rakietowych, metalowe, profile metalowe do gzymsów i karniszy, zasuwy [mieszkaniowe], zamki na zasuwy, kobalt surowy [metal], przewody metalowe, kolanka do rur metalowe, przewody rurowe metalowe, osłony do rur metalowe, opaski zaciskowe metalowe do łączenia
rur, złączki rur metalowe, rolety ze stali, zamki do toreb metalowe,
okucia do trumien metalowe, słupy metalowe [elementy konstrukcyjne], pojemniki do przechowywania kwasów metalowe, obudowy
na tubingi metalowe, pokrywy do włazów metalowe, zawiasy
drzwiowe metalowe, zawiasy metalowe, uszczelki metalowe, metalowe zaczepy do płytek dachowych, szyny, materiały metalowe
do budowy szlaków kolejowych, łubki [nakładki stykowe] do szyn,
szyldy metalowe, nawijarki niemechaniczne do rur giętkich metalowe, nawijarki niemechaniczne do węży giętkich metalowe, zamki,
inne niż elektryczne [metalowe], klucze, kółka metalowe do kluczy,
z metali nieszlachetnych, smarowniczki, sprzączki z metali nieszlachetnych, zamki sprężynowe, kominy metalowe, kominowe trzony
metalowe, śruby metalowe, nakrętki metalowe, imadła warsztatowe
metalowe, nakrętki metalowe do butelek, obejmy do przenoszenia
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ładunków, metalowe, chlewy metalowe, drut do lutowania metalowy, progi metalowe, pierścienie nagwintowane, baseny kąpielowe
[konstrukcje metalowe], pojemniki pływające metalowe, doki pływające do cumowania statków metalowe, rolki i bloki metalowe [inne
niż do maszyn], rękojeści kos metalowe, bezpieczne kasetki do przechowywania pieniędzy, łańcuchy zabezpieczające, metalowe, sygnalizacja nieświetlna i niemechaniczna [metalowa], tablice sygnalizacyjne nieswiecące i niemechaniczne metalowe, stopy
srebrno -niklowe, lut ze srebra, żelazokrzem, silosy metalowe, zaciski
do naprężania, napinacze drutu metalowe [zaciski naprężające], napinacze taśm z żelaza [zaciski naprężające], napinacze taśm metalowych [zaciski naprężające], pojemniki do przechowywania żywności
metalowe, zawleczki metalowe, ostrogi, drabiny metalowe, trampoliny metalowe, korki metalowe, grodnice [pale] metalowe, drut kolczasty, stal surowa lub półprzetworzona, arkusze z blachy stalowej, drut
ze stali, stal lana [staliwo], konstrukcje stalowe [budownictwo], kule
stalowe, stopy stali, maszty ze stali, tuby stalowe, stajnie metalowe,
słupy metalowe, folia cynowa [staniol], posągi z metali nieszlachetnych, stopnie [drabiny] metalowe, raki do wspinaczki po oblodzonych powierzchniach, zatyczki [wyroby żelazne], nasadki na laski metalowe, uliczne kratki ściekowe metalowe, znaki drogowe
nieswiecące, niemechaniczne, metalowe, słupy linii elektrycznych
metalowe, stemple [podpory] metalowe, tace metalowe, boazeria
metalowa, pojemniki na paliwo płynne metalowe, tantal [metal],
budki telefoniczne metalowe, słupy telegraficzne, metalowe, tytan
(Ti), tombak, obręcze do beczek metalowe, bramy metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, palety transportowe metalowe, klamry pasów maszynowych, metalowe, naciągi pasów, metalowe, przegrody metalowe, obudowy schodów metalowe, stopnie
schodów metalowe, podłużnice [części nośne schodów] metalowe,
okucia drzwiowe (ozdobne) metalowe, okucia do drzwi metalowe,
zasuwy do drzwi metalowe, drzwi metalowe, ograniczniki do bram,
metalowe, płyty do drzwi metalowe, klamki do drzwi metalowe, metalowe dzwonki do drzwi, nieelektryczne, rygle do klamek, zasuw,
metalowe, kołatki metalowe do drzwi, urządzenia do otwierania
drzwi nieelektryczne, odrzwia metalowe, zatrzaski drzwiowe metalowe, prowadnice do drzwi przesuwnych [z metalu], zamknięcia
drzwiowe [nieelektryczne], metale nieszlachetne surowe lub półprzetworzone, podkładki regulacyjne [dystansowe], wanad (V), zawory [inne niż części maszyn] metalowe, okładziny metalowe [budowlane], opakowania blaszane [z białej blachy], pojemniki
do pakowania metalowe, obudowy do szybów naftowych metalowe,
kapsle do korkowania metalowe, stopy srebrno -cynowe [platerowane], przewody instalacyjne [rurowe] rozgałęźne metalowe, dzwonki
dla zwierząt, łańcuchy dla bydła, wanienki dla ptaków metalowe, ptaszarnie [konstrukcje metalowe], kłódki, pokrycia metalowe ścian [budownictwo], przewody wodociągowe, metalowe, blacha stalowa
ocynowana, biały metal, rączki do narzędzi, metalowe, skrzynki
na narzędzia z metalu [puste], skrzynki na narzędzia metalowe [puste], wiatrowskazy [kurki dachowe] metalowe, metalowe urządzenie
odstraszające ptaki, poruszane wiatrem, wolfram (W), haki do wieszania kotłów metalowe, ogrodzenia metalowe, paliki namiotowe
metalowe, rury centralnego ogrzewania, metalowe, stropy metalowe
[sufity], cynk (Zn), cyna (Sn), cyrkon (Zr), ćwieki [gwoździe], okucia
metalowe, 7 obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), mechaniczne narzędzia rolnicze,
inkubatory do jaj, automaty sprzedające, urządzenia do szypułkowania, urządzenia do zagęszczania odpadów, konwektory katalityczne,
maszyny do wytwarzania obcasów, separatory, rozpylacze do ścieków, taśmy do kół pasowych, kabestany, rozruszniki silników, łożyska
przeciwcierne do maszyn, przekładnie łańcuchowe, inne niż do pojazdów lądowych, silniki napędowe, inne niż do pojazdów lądowych,
wały transmisyjne, inne niż do pojazdów lądowych, urządzenia
do wytwarzania napojów gazowanych, aparatura do wytwarzania
wody gazowanej, urządzenia do wytwarzania wody mineralnej,
osprzęt kotłów maszynowych, przesiewacze żużlu [maszyny], mizdrownice, łuszczarki ziarna, wydechowe rury rozgałęźne do silników,
tłumiki wydechu do silników, aparaty do oczyszczania acetylenu, koparki [czerparki], przenośniki taśmowe, przeciągarki [ciągarki] do metalu, generatory gazu, pompki napowietrzające do akwariów, maszyny dla górnictwa, mieszarki do betonu, giętarki, aparatura
do odtaczania piwa pod ciśnieniem, pompy do piwa, wiązarki do siana, miechy do kuźni, maszyny do drukowania na cienkiej blasze, podajniki papieru [drukarstwo], urządzenia i sprzęt do pastowania i fro-
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terowania [elektryczne], uchwyty wiertarskie [części maszyn],
głowice wiertnicze [części maszyn], świdry wiertnicze [części maszyn], wiertarki, wieże wiertnicze pływające lub niepływające, maszyny dla piwowarstwa, ubijaki [maszyny], szczęki hamulcowe, inne
niż do pojazdów, okładziny hamulcowe, inne niż do pojazdów, klocki
hamulcowe, inne niż do pojazdów, lance termiczne tlenowe [maszyny], pompy paliwowe samonastawne, konwertory paliwa do silników
spalinowych, krajalnice do chleba, urządzenia i maszyny introligatorskie [przemysłowe], prasownice, spycharki, szczotki [części maszyn],
maselnice, maszyny do produkcji masła, separatory para-olej [odolejacze pary], kondensatory pary [części maszyn], kalandry parowe
przenośne do tkanin, silniki parowe, urządzenia do czyszczenia parowe, szarparki [papiernictwo], złącza części silników, otwieracze
do puszek [elektryczne], automatyczne kotwice wielohakowe [okrętownictwo], maszyny drenarskie, tokarki [narzędzia mechaniczne],
przemienniki momentu obrotowego, inne niż do pojazdów lądowych, regulatory prędkości [obrotów] do maszyn i silników, młocarnie, prasy drukarskie, przenośniki pneumatyczne, maszyny na sprężone powietrze, silniki na sprężone powietrze, pompy na sprężone
powietrze, pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, maszyny drukarskie, klisze drukarskie, reduktory ciśnienia [części maszyn], regulatory ciśnienia [części maszyn], zawory ciśnienia
[części maszyn], wałki drukarskie do maszyn, cylindry drukarskie, silniki odrzutowe, inne niż do pojazdów lądowych, szczotki prądnic,
pasy do prądnic, prądnice prądu stałego, dynama do rowerów, brony,
pakowarki, filtry [wkłady] do maszyn filtrujących, wtryskiwacze do silników, ejektory [wyrzutnie], szczotki elektryczne, młynki domowe
elektryczne, elektrody do urządzeń spawalniczych, generatory elektryczności, młoty elektryczne, urządzenia elektromechaniczne
do przygotowywania napojów, urządzenia elektromechaniczne
do produkcji żywności, maszyny elektromechaniczne dla przemysłu
chemicznego, silniki elektryczne, inne niż do pojazdów lądowych,
galwanizacyjne urządzenia, podnośniki [windy], elewatory rolnicze,
pasy napędowe do podnośników, łańcuchy do podnośników [części
maszyn], odtłuszczacze [maszyny], kosze samowyładowcze mechaniczne, instalacje odpylające do czyszczenia, maszyny do robót ziemnych, świdry górnicze, maszyny do rafinacji ropy naftowej, maszyny
do przeróbki rudy, etykieciarki, naczynia wzbiorcze [części maszyn],
młoty mechaniczne, urządzenia do malowania, maszyny dla farbiarstwa, pistolety do malowania, rozpylacze do farb, urządzenia do rozprowadzania tuszu [drukarstwo], sprężyny [części maszyn], kanały
dymowe do kotłów maszynowych, filtry [części maszyn lub silników],
maszyny do filtrowania, wykończarki, maszyny do zamykania butelek, maszyny do mycia butelek, maszyny do kapslowania butelek,
wciągniki [wielokrążki], oplatarki [maszyny], wilki do mięsa, silniki samolotowe, wyciągi kopalniane, pasy do przenośników, przenośniki
[maszyny], maszyny do formowania maszynowego, frezarki, wolne
koła do pojazdów innych niż lądowe, wyciskacze do owoców elektryczne domowe, prowadnice do maszyn, maszyny do napełniania
butelek, prasy do paszy, napędy pedałowe do maszyn do szycia, galwanizacyjne maszyny, snopowiązałki, palniki gazowe, wytłaczarki
[walcarki deseniujące], maszyny wydmuchowe, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu gazu, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu ziarna, dmuchawy [maszyny], kartery do maszyn i silników, szatkownice do warzyw [maszyny], przyrządy do przenoszenia
ładunków na poduszki powietrzne, barda do warsztatów tkackich,
zmywarki naczyń, wieszaki [części maszyn], kosiarki [maszyny], wialnie, łuskarki ziarna, skrzynie biegów, inne niż do pojazdów lądowych,
gwinciarki [do śrub], maszyny do gwintowania, maszyny dla odlewnictwa, maszyny do obróbki szkła, diamenty szklarskie [części maszyn], gładziarki [maszyny], maszyny do budowy torów kolejowych,
świece żarowe do silników diesla, koparki do rowów, maszyny do grawerowania, formy [części maszyn], ostrza do sieczkarni, zawory [części maszyn lub silników], młotki [części maszyn], wiertarki ręczne
elektryczne, narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, urządzenia mechaniczne do nawijania, pokrywy [części maszyn], podnośniki
[urządzenia] maszyny do zszywania, zgrabiarki, przetrząsacze do siana, strugarki podłużne, urządzenia do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem, maszyny do obróbki drewna, podnośniki, młoty dźwigniowe, silniki hydrauliczne, mechanizmy sterowania hydraulicznego
do maszyn i silników, hydrauliczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi [części maszyn], sortownice, młynki do kawy, inne niż
o napędzie ręcznym, przeguby uniwersalne [przeguby cardana],
osprzęt do zgrzeblarek, zgrzeblarki, przecinarki [narzędzia mechaniczne], rury kotłów [części maszyn], maszynowe kolektory do zbie-
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rania kamienia kotłowego, piły łańcuchowe, rozruszniki nożne
do motocykli, zawory klapowe [części maszyn], pistolety dozujące
klej, elektryczne, podajniki taśm [maszyny], ostrza [części maszyn],
ugniatarki mechaniczne, szczotki węglowe [elektryczność], tłoki silników, tłoki [części maszyn lub silników], pierścienie tłokowe, sprężarki do lodówek, sprężarki [maszyny], instalacje do kondensacji,
prasy koszowe, dystrybutory paliw dla stacji benzynowych, oszczędzacze paliwa do silników, żurawie [urządzenia do podnoszenia i wyciągania], urządzenia kuchenne elektryczne, łożyska kulkowe, koszyczki do łożysk kulkowych, chłodnice do silników, ciągniki
ogrodowe jednoosiowe, kultywatory [maszyny], sprzęgła stałe [złącza], inne niż do pojazdów lądowych, korby [części maszyn], wały
korbowe, urządzenia transportowe do załadunku i wyładunku, żurawie masztowe, rampy załadunkowe, sprężarki doładowujące, łożyska
[części maszyn], kozły łożyskowe do maszyn, czopy [części maszyn],
narzędzia rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, maszyny rolnicze,
ruchome chodniki, suwnice pomostowe, urządzenia do obróbki skóry, maszyny do skrobania skóry, przecinarki łukowe, spawarki łukowe,
maszyny do fotoskładu, windy, inne niż wyciągi narciarskie, sterowniki do wind, przebijaki dziurkarek, dziurkarki [maszyny], urządzenia
do lutowania, elektryczne, lutownice elektryczne, lutownice gazowe,
lutlampy [palniki do lutowania], palniki gazowe do lutowania, filtry
powietrza chłodnic silników, skraplacze powietrza, kondensatory powietrzne, pompy powietrzne [instalacje w warsztatach samochodowych], kosiarki-snopowiązałki, kombajny zbożowe, żniwiarki, ostrza
do kosiarek, kalandry, manipulatory przemysłowe [maszyny], maszyny do wykonywania naciągów rakiet sportowych, maszyny do montażu rowerów, maszyny dla włókiennictwa, maszyny dla przemysłu
cukrowniczego, maszyny do produkcji bitumu, maszyny do produkcji sznurów, koronkarki [maszyny], maszyny do wytwarzania past
spożywczych, urządzenia do przetwarzania plastiku, obudowy maszyn, kotły maszynowe [parowe], koła maszyn, podstawy [statywy]
maszyn, stoły do maszyn, osie do maszyn, wyciągi [dźwigi], matryce
drukarskie, skrzynki do matryc drukarskich, podajniki mechaniczne
paszy dla zwierząt, nożyczki elektryczne, dłuta [przecinaki] do maszyn, dłutownice, dojarki, noże elektryczne, noże [części maszyn],
uchwyty do ostrzy [części maszyn], ostrzarki narzędziowe [maszyny],
obrabiarki do metalu, wirówki do mleka/śmietany, malaksery, podajniki [części maszyn], miksery [maszyny], miksery elektryczne do celów domowych, maszyny dla mleczarstwa, silniki inne niż do pojazdów lądowych, silniki dla statków, silniki dla lotnictwa, silniki
do poduszkowców, młynki do użytku domowego, inne niż ręczne,
młyny [maszyny], kamienie młyńskie, młynki do mielenia mąki [maszyny], rozdrabniarki odpadów, maszyny do szycia, nitownice [maszyny], awaryjne agregaty prądotwórcze, maszyny do wytwarzania
papieru, maszyny dla papiernictwa, froterki do parkietów [elektryczne], młynki do pieprzu inne niż ręczne, pługi, lemiesze pługów, pistolety [narzędzia na naboje wybuchowe], maszyny do stereotypii [poligrafia], korbowody do maszyn, motorów lub silników, urządzenia
sterownicze na sprężone powietrze do silników i maszyn, pneumatyczne przenośniki rurowe, pneumatyczne urządzenia do otwierania
i zamykania drzwi [części maszyn], polerki [maszyny i urządzenia]
elektryczne, wytłaczarki, tympany [części maszyn drukarskich], prasy
[maszyny do celów przemysłowych], prasy filtracyjne, młoty pneumatyczne, walce drogowe, maszyny do uszczelniania kanałów, pompy do instalacji grzewczych, pompy [maszyny], pompy [części maszyn lub silników], membrany do pomp, przekładnie zębate, inne niż
do pojazdów lądowych, koła zębate [zespoły] maszynowe, tamborki
do maszyn hafciarskich, kafary [maszyny], kosiarki ogrodowe [maszyny], pługi do zdejmowania darni, maszyny do kędzierzawienia, grabie do zgrabiarek, regulatory [części maszyn], garnki kondensacyjne
[części maszyn], maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne],
prostownice, pasy do maszyn, roboty [maszyny], kopaczki [maszyny],
łożyska wałeczkowe, ruchome schody, prasy rotacyjne poligraficzne,
trzeparki elektryczne, mieszalniki, brzeszczoty pił [części maszyn],
stoły do pił [części maszyn], piły [maszyny], siewniki [maszyny], maszyny do satynowania, wentylatory do wysysania powietrza, maszyny do zasysania do celów przemysłowych, kubki udojowe do dojarek,
maszyny do obrębiania, tłumiki do silników, obieraczki [maszyny],
sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych, maszyny do ostrzenia, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, nożyce elektryczne, postrzygarki [maszyny], zawory [części maszyn], maszyny do układania szyn,
maszyny dla statków, maszyny do ubijania, kolektory mułu i osadów
[maszyny], nawijarki mechaniczne do rur giętkich, szlifierki, koła szlifierskie [części maszyn], wodziki do maszyn dziewiarskich, suporty
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[części maszyn], smarownice [części maszyn], pompy smarownicze,
pierścienie smarowe [części maszyn], ubijaczki elektryczne do użytku domowego, pługi śnieżne, palniki gazowe do cięcia, krajalnice
[maszyny], wrębiarki do węgla, kopyta do obuwia [części maszyn],
przyrządy do woskowania i polerowania butów elektryczne, osłony
maszyn, aparaty do spawania gazowe, spawarki elektryczne, elektryczne zgrzewarki do plastiku [pakowanie], spawarki elektryczne,
maszynowe koła zamachowe, wciągniki [części maszyn], łożyska
z automatycznym smarowaniem, maszyny do składania czcionek
[drukarstwo], maszyny i urządzenia elektryczne do prania dywanów,
instalacje do przesiewania, sita [maszyny lub części maszyn], przesiewacze, maszyny do uszczelniania [pieczętowania] do celów przemysłowych, maszyny do sortowania dla przemysłu, uchwyty [części maszyn], urządzenia do zasilania kotłów maszynowych, dozowniki
do gaźników, odpowietrzacze [odgazowywacze] wody pitnej, regulatory do wody zasilającej, maszyny dla przędzalnictwa, przędzarki,
kołowrotki [przędzenie], szpule [części maszyn], szpule do krosien
tkackich, maszyny do płukania, konwertory dla stalowni, stojany [statory], instalacje ssące pył [oczyszczanie], odkurzacze, torby do odkurzaczy, węże do odkurzaczy, oprzyrządowanie do odkurzaczy do rozpylania perfum lub środków dezynfekcyjnych, maszyny do obróbki
kamienia, maszyny do stemplowania, mechanizmy sterownicze
do maszyn i silników, linki sterownicze do maszyn lub silników, dławnice [części maszyn], maszyny do cerowania [łatania] odzieży, tłoki
do amortyzatorów, maszyny do budowy drogi, zamiatarki samojezdne, maszyny dziewiarskie, sieczkarnie, generatory prądu, maszyny
do obróbki tytoniu, maszyny do smołowania, rozdzielniki [maszyny
tkackie], kowarki, maszynki do strzyżenia zwierząt, koła garncarskie,
łożyska do wałów transmisyjnych, łańcuchy napędowe, inne niż
do pojazdów lądowych, pasy do silników, mechanizmy napędu, inne
niż do pojazdów lądowych, suszarki wirowe [bez podgrzewania],
bębny [części maszyn], pralki automatyczne, turbiny, inne niż do pojazdów lądowych, turbosprężarki, automaty do otwierania drzwi,
elektryczne, automaty do zamykania drzwi, elektryczne, maszyny
do odlewania czcionek drukarskich, maszyny do typografii, prasy typograficzne, przegrzewacze [kotły], mechanizmy napędowe, inne niż
do pojazdów lądowych, przekładnie do maszyn, urządzenia przeciw
zanieczyszczeniom do silników, roboty kuchenne elektryczne, maszyny do pielenia, przekładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów lądowych, pompy próżniowe [maszyny], wentylatory do silników, paski
napędowe do wentylatorów silników, gaźniki, urządzenia do korkowania butelek, maszyny do pakowania, maszyny do zawijania [pakowanie], wibratory [maszyny] do celów przemysłowych, urządzenia
do poruszania kurtyny sterowane elektrycznie, urządzenia do wulkanizacji, dźwigi do pojazdów, walce do walcarki, walcarki, wymienniki
ciepła [części maszyn], instalacje do mycia pojazdów, urządzenia
do mycia, pralki, pralki uruchamiane monetą, separatory wody, podgrzewacze wody [części maszyn], turbiny hydrauliczne, czółenka
[części maszyn], krosna, nicielnice tkackie, alternatory [generatory
prądu przemiennego], prasy do wina, sprzęgła stałe wałów [maszyny], narzędzia [części maszyn], imaki do narzędzi [części maszyn], obrabiarki, kołowroty, wciągarki do sieci [rybołówstwo], turbiny wiatrowe, krosna dla pończosznictwa, maszyny do wyżymania bielizny
[suszarki], maszyny do wyrabiania kiełbasy, podnośniki zębatkowe,
łożyska dla czopów, napełniarki, instalacje centralne do odpylania
próżniowego, wirówki [młynki], pompy odśrodkowe, maszyny wirujące, rozdrabniacze [maszyny] do celów przemysłowych, rozpylacze
[maszyny], maszyny przemysłowe do produkcji papierosów, świece
zapłonowe do silników spalinowych, iskrowniki zapłonowe, urządzenia zapłonu do silników spalinowych, wycinarki szczelin, cylindry
do maszyn, cylindry do silników, tłoki do cylindrów, głowice cylindrów do silników, 8 narzędzia i przyrządy (ręcznie sterowane), wyroby nożownicze, broń biała, ostrza (maszynki do golenia), narzędzia
ręczne do zdejmowania izolacji, przecinaki [narzędzia], skóry
do ostrzenia, szydła, noże do otwierania ostryg, siekiery, toporki, siekierki, bagnety, maszynki do strzyżenia brody, przycinacze do drzew,
nożyce ogrodnicze, miechy do kuźni [narzędzia], piły kabłąkowe,
wiertła [części narzędzi], świdry, świdry ręczne [do drewna], oprawki
wiertarskie [narzędzia], koła z zapadkami [narzędzia], przedłużacze
do korb do gwintowników, wiertła [narzędzia], kosiarki ręczne [narzędzia], wiertarki piersiowe (świdry korbowe), łomy, drągi żelazne, topory ciesielskie [narzędzia], żelazka do wytłaczania wzorów, prostownice do włosów, dłutka do uszczelniania, sztylety, otwieracze
do puszek [nieelektryczne], wiertła, wybijaki, trzpienie, krajarki do jaj,
nieelektryczne, żelazka, narzędzia ręczne nieelektryczne, toporki
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do lodu, czekany, zestawy do manicure elektryczne, sztućce stołowe
[noże, widelce i łyżki], etui na brzytwy, noże do palet, scyzoryki, pincety, pilniki [narzędzia], polerki do paznokci [elektryczne lub nieelektryczne], tasaki do siekania mięsa [ręczne], frezy [narzędzia], przybory
ręczne do kręcenia włosów, widelce, widły, noże ogrodnicze do przycinania roślin, sekatory, narzędzia o napędzie ręcznym do ogrodnictwa, żelazka do karbowania [gofrowania], skrzynki uciosowe [narzędzia], łapki do wyciągania gwoździ [narzędzia], noże do warzyw,
narzędzia do skórowania zwierząt, przybory i urządzenia do skórowania zwierząt rzeźnych, przybory i urządzenia do uboju zwierząt
rzeźnych, aparatura do niszczenia pasożytów roślin, obudowy do pił
ręcznych, kurki [narzędzia ręczne], gwintownice [narzędzia], kadzie
odlewnicze [narzędzia], diamenty szklarskie [części narzędzi ręcznych], żelazka do szkliwienia [glazurowania], grabie piaskowniki, rylce rytownicze, szczypce okrągłe [do zawijania], przybory do depilacji, elektryczne lub nieelektryczne, maszynki do strzyżenia włosów,
elektryczne i nieelektryczne, koparki do rowów [narzędzia], topory
rzeźnicze, młotki [narzędzia], wiertła ręczne [narzędzia], przyrządy
do dekantacji cieczy [narzędzia ręczne], pompki ręczne, bijaki, tarany
[narzędzia], narzędzia o napędzie ręcznym, grabie [narzędzia], harpuny, harpuny do łowienia ryb, dźwignie, grzebienie, zgrzebła [narzędzia ręczne], nożyce obrzeżne, broń biała, sierpaki, ośniki, noże, żelazka, dłuta żłobkowe [części narzędzi], dłuta wklęsłe [żłobaki], młoty
kowalskie (dwuręczne), noże kowalskie, przyrządy do ostrzenia, noże
myśliwskie, grace, motyczki [narzędzia ręczne], wyciągarki przewodów [ręczne], urządzenia do dziurkowania biletów, krajarki do sera,
nieelektryczne, żelazka profilowe [formierskie], czerpaki, chochle
[narzędzia], cykliny ręczne [narzędzia], gniazdowe dłuta do otworów
[przysieki], młotki kamieniarskie, narzędzia rolnicze ręczne, piły wyrzynarki, szczypce do skracania knotów [nożyczki], perforatory [narzędzia], dziurkacze [narzędzia], łyżki, maczety, zestawy do manicure,
kielnie, skrobaczki do czyszczenia dna łodzi [narzędzia], noże, ostrza
[noże] do strugów, ostrza [narzędzia], ostrza [broń], noże do usuwania rybich łusek, wyroby nożownicze, sapy, małe kosy, moździerze
do tłuczenia i ucierania, szufelki do monet, nawlekacze do igieł, pilniki igłowe, pilniki do paznokci, pilniki do paznokci, elektryczne, cążki
do skórek, gilotynki do paznokci [elektryczne lub nieelektryczne],
cążki do obcinania paznokci, narzędzia do wyciągania gwoździ, przebijaki (gwoździowe), młotki nitownicze [narzędzia], nitownice [narzędzia ręczne], dziurkacze numerujące, dziadki do orzechów, narzędzia
do zbierania owoców ręczne, aparaty do przekłuwania uszu, nożyki
do okulizowania roślin, zestawy do pedicure, łopatki [ogrodnictwo],
ubijaki do gruntu [narzędzia], szczepaki, narzędzia ręczne do szczepienia drzew, oskardy, kilofy, obcęgi, pęsety, szczypce do depilacji,
pistolety [narzędzia ręczne], pistolety ręczne do wytłaczania masy
uszczelniającej, noże do pizzy, nieelektryczne, przebijaki [narzędzia],
oplatarki [narzędzia], kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], żyletki,
maszynki do golenia elektryczne lub nieelektryczne, paski ze skóry
do ostrzenia brzytew, zestawy do golenia, rozwiertaki, oprawki,
gniazda rozwiertaków, tarniki, tarki [narzędzia], wycinarki do obręczy
[narzędzia], gwintownice ramkowe pierścieniowe, kopaczki ręczne
[narzędzia], przycinarki do rur [narzędzia], przyrządy do cięcia rur,
szable, pochwy do szabli, brzeszczoty pił [części narzędzi], piły [narzędzia], oprawy do pił ręcznych, skrobaki [narzędzia], łopaty [narzędzia], nożyczki, nożyce, ostrza nożyc, przyrządy nożycowe ręczne,
młotki drewniane [przyrządy ręczne], kastety, pałki, młotki murarskie, przyrządy do ostrzenia ostrzy, przyrządy do szlifowania i ścierania ręczne, tarcze szlifierskie, ręczne [toczaki], kamienie szlifierskie,
pilniki płytkowe do paznokci, szmergiel (tarcze ścierne szlifierskie),
przecinacze, wycinarki [narzędzia], ostrzarki [ręczne], chochle
do wina, przyrządy do cięcia, klucze [narzędzia], śrubokręty, imadła,
zaciski ciesielskie i bednarskie, kopyta szewskie [narzędzia], noże
szewskie [narzędzia], miecze, kosy, pierścienie kos, osełki, wydłużarki
[narzędzia], sierpy, strugi kątniki, szpachle, łopatki [narzędzia ręczne],
przebijaki [narzędzia ręczne], napinacze drutu [narzędzia ręczne],
szpadle [narzędzia], dłuta kamieniarskie, motyki, punktaki [narzędzia
ręczne], marszpikle, rożki szkutnicze, szpryce do rozpylania środków
owadobójczych, rozpylacze do środków owadobójczych [ręczne],
świdry [narzędzia], stemple [narzędzia], wytłaczarki, gofrownice [narzędzia], młotki kamienne [obuchy wykonane z kamienia], przecinaki
[narzędzia] dłuta, pogrzebacze, ożogi, siekiery wpustowe [otworowe], noże do obcinania kopyt [narzędzia], tłuczki do tłuczenia, sztućce srebrne platerowane, urządzenia do tatuowania, ręczne przyrządy
do strzyżenia owiec, widełki do pielenia [ręczne], narzędzia do niszczenia chwastów ręczne, przyrządy do ogłuszania bydła, przyrządy
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do znakowania bydła, maszynki do strzyżenia bydła, lewarki uruchamiane ręcznie, żelazka do marszczenia, pilśniarki [narzędzia], pasy
do narzędzi [uchwyty, obsady], stal ostrzowa, oprawki do osełek, paski do ostrzenia, rębaki [noże], tasaki do warzyw, szczypce do rzęs,
pokrętki, węgielnice [narzędzia], szczypce płaskie, ośniki, świdry ciesielskie, szczypce do cukru, 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia,
do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający
dane, komputery, oprogramowanie komputerowe, urządzenia
do gaszenia ognia, ociekacze do suszenia prac fotograficznych [suszarki], skrzynki rozdzielcze [elektryczność], maszyny sumujące, aerometry, akumulatory elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów,
celki akumulatorowe, skrzynki na baterie, sprzęgacze akustyczne,
alarmy, alarmy dźwiękowe, dzwonki alarmowe elektryczne, gwizdki
alarmowe ostrzegawcze, alkoholomierze, amperomierze, urządzenia
do analizy, inne niż do celów medycznych, tworniki [elektryczność],
kable rozruchowe do silników, anody, baterie anodowe, automatyczne sekretarki, skrzynki do przyłączy [elektryczność], złącza do przewodów elektrycznych, anteny, antykatody, apertometry [optyka],
urządzenia i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich
nie do celów medycznych, urządzenia i przyrządy astronomiczne,
aparaty do rejestrowania odległości, przyrządy do mierzenia grubości skóry, urządzenia do przelewania, przepompowania tlenu, przybory do pomiaru grubości skóry wyprawionej, urządzenia do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, lustra do kontroli pracy,
odzież azbestowa do ochrony przed ogniem, rękawice azbestowe
do ochrony przed wypadkami, osłony azbestowe dla strażaków,
urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, urządzenia do oddychania pod wodą, respiratory, inne niż do sztucznego
oddychania, respiratory do filtrowania powietrza, wyzwalacze migawek [fotografika], urządzenia do wyważania, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, przyrządy do wyznaczania azymutu, barometry, baterie elektryczne, ograniczniki [elektryczność],
mierniki czasu naświetlania [światłomierze], czujniki poziomu paliwa,
przyrządy obserwacyjne, betatrony, pliki graficzne do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, urządzenia do fototelegrafii, wideofony,
kryształy galenitu [detektory], przysłony [fotografika], okulary przeciwoślepieniowe, osłony przeciwodblaskowe, migacze [światła sygnalizacyjne], odgromniki, lampy błyskowe [fotografia], błyskowe
żarówki do lamp [fotografika], piece do doświadczeń laboratoryjnych, wagi do listów, okulary [optyka], etui na okulary, oprawki
do okularów, szkła optyczne, wagi pomostowe, inkubatory dla kultur
bakteryjnych, odtwarzacze płyt kompaktowych, aparatura i przyrządy dla chemii, chipy [układy scalone], chromatografy do celów laboratoryjnych, chronografy [aparaty rejestrujące przebieg zjawiska
w czasie], kodery magnetyczne, kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, dyski kompaktowe [CD -romy], dyski kompaktowe [audio -wideo], programy komputerowe nagrane, oprogramowanie komputerowe, nagrane, programy sterujące komputerowe,
nagrane, komputerowe urządzenia peryferyjne, programy komputerowe [software ładowalny], programy gier komputerowych, klawiatury komputerowe, manekiny do symulacji zderzeń, urządzenia
do przetwarzania danych, komory dekompresyjne, magnesy dekoracyjne, densymetry, densytometry, aparatura do destylacji do celów
naukowych, urządzenia do destylacji do badań laboratoryjnych, wykrywacze [detektory], urządzenia diagnostyczne-nie do celów medycznych, przezrocza [fotografika], rzutniki do slajdów, elektryczne
instalacje przeciwwłamaniowe, alarmy antywłamaniowe, aparatura
do dyfrakcji [mikroskopia], ramki cyfrowe do zdjęć, dyktafony, ściemniacze [regulatory] światła elektryczne, alidady [części składowe
przyrządów optycznych], dyskietki, napędy dysków do komputera,
chipy z kodem DNA, dozymetry, bezpieczniki topikowe, liczniki obrotów, cewki dławikowe [impedancje], drukarki komputerowe, urządzenia do pomiaru ciśnienia, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach
pojazdów, lampy ciemniowe [fotografika], ciemnie fotograficzne,
odtwarzacze płyt DVD, dynamometry [siłomierze], przeglądarki jaj,
skarpetki podgrzewane elektrycznie, instalacje elektryczne do zdal-
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nego sterowania procesami przemysłowymi, urządzenia elektryczne
do zdalnego zapłonu, zamki elektryczne, cewki elektryczne, transformatory elektryczne, oporniki elektryczne [rezystory], druty [przewody] elektryczne, kable elektryczne, kondensatory, elektrolizery, cewki
elektromagnetyczne, lampy katodowe, tablice ogłoszeń elektroniczne, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], elektroniczne pióra świetlne [ekranopisy], notesy elektroniczne, ogrodzenia zelektryfikowane, odbiorniki [audio -i wideo], dalmierze [odległościomierze],
przyrządy do pomiaru odległości, lampy wyładowcze elektryczne,
inne niż do oświetlenia, urządzenia do rozmagnesowywania taśm
magnetycznych, urządzenia antyinterferencyjne [elektryczność],
epidiaskopy [rzutniki], ergometry, liczniki gęstości osnowy, automaty
biletowe, rejestratory przebytej drogi [w milach] dla pojazdów, urządzenia do fakturowania, wykrywacze fałszywych monet, telekopiarki, lornetki, wyłączniki zdalnie sterowane, dalekopisy, urządzenia telewizyjne, urządzenia telefoniczne, urządzenia elektrodynamiczne
do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, urządzenia
do zdalnego sterowania, statki pożarnicze, koce strażackie, gaśnice,
wozy strażackie, pompy strażackie, alarmy pożarowe, trzepaczki strażackie, odzież chroniąca przed ogniem, ubiory chroniące przed
ogniem, węże gaśnicze, filmy [błony] naświetlone, kamery filmowe,
urządzenia do cięcia filmów, filtry do masek do oddychania, filtry [fotografika], ekrany fluoryzujące, aparaty fotograficzne, ogniwa fotoelektryczne, fotokopiarki, fotometry, urządzenia do kontroli stemplowania korespondencji pocztowej, sprzęt dla korzystania z telefonu
bez użycia rąk, częstotliwościomierze, iskrochrony, maszty do anten
bezprzewodowych, sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, ogniwa galwaniczne, baterie galwaniczne, galwanometry, urządzenia do fermentacji [urządzenia laboratoryjne], urządzenia do analizy gazu, gazometry [urządzenia pomiarowe], obwody drukowane,
wielofunkcyjne bankomaty [ATM], automaty muzyczne [juke box]
uruchamiane monetą, urządzenia do liczenia i sortowania pieniędzy,
wskaźniki prędkości, prędkościomierze do pojazdów, urządzenia
do pomiaru prędkości [fotografika], regulatory prędkości do gramofonów, osłony zabezpieczające twarze robotników, odważniki,
sprawdziany do pomiarów gwintów, grodzie akumulatorów elektrycznych, szkło pokryte powłoką przewodzącą elektryczność, retorty, urządzenia GPS, półprzewodniki, karkasy dla cewek elektrycznych, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, urządzenia
wysokiej częstotliwości, wysokościomierze, hologramy, gwizdki
do przywoływania psów, gęstościomierze, wilgotnościomierze, magnetyczne karty identyfikujące, induktory [wzbudniki, elektryczność], interfejsy komputerowe [informatyka], urządzenia jonizujące
nie do powietrza i wody, przewody elektryczne, nici identyfikacyjne
do przewodów elektrycznych, powłoki do identyfikacji przewodów
elektrycznych, zaciski przewodów [elektryczność], powłoki [osłony]
kabli elektrycznych, sprawdziany [wzorniki], pierścienie kalibrujące,
rurki kapilarne, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, odtwarzacze kaset, nośniki płyt ciemniowych [fotografika], katody,
urządzenia do sterowania i kontroli bojlerów, filmy kinematograficzne naświetlone, puszki przełącznikowe [elektryczność], czytniki znaków optycznych, złącza [elektryczność], przyciski do dzwonków,
dzwonki [urządzenia ostrzegające], dzwonki do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pochylniki, okulary, binokle, etui na okulary,
oprawki do okularów, łańcuszki do okularów, sznureczki do okularów, nakolanniki dla robotników, kable koncentryczne, karty magnetyczne zakodowane, kolektory elektryczne, komparatory, busole,
styki elektryczne, szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła kontaktowe, elektryczne urządzenia kontrolno -sterujące, słuchawki na uszy,
sprzęgacze [urządzenia przetwarzające dane], soczewki korekcyjne
[optyka], przyrządy do kosmografii, kamizelki kuloodporne, drut
miedziany izolowany, złącza elektryczne, tace laboratoryjne, wirówki
laboratoryjne, prostowniki, urządzenia do ładowania akumulatorów
elektrycznych, laktodensymetry, laktometry [mlekomierze], przyrządy do pomiarów geodezyjnych, pokrowce na laptopy, komputery
przenośne, komputery, torby do laptopów, lasery nie do celów medycznych, latarnie magiczne [aparaty projekcyjne], głośniki, szafki
na głośniki, czujniki, wzorniki [przyrządy pomiarowe], przewodniki
elektryczne, instalacje elektryczne, czytniki [sprzęt przetwarzania
danych], znaki nawigacyjne świetlne, diody świecące [LED], szyldy
[znaki] świecące, wskaźniki elektroniczne emitujące światło, urządzenia do fotokopiowania, urządzenia heliograficzne, linijki [przyrządy
miernicze], biurowe urządzenia do dziurkowania kart, logi [instrumenty pomiarowe], ciężarki do pionów, maszyny i urządzenia
do sondowania, analizatory powietrza, lupy [optyka], taśmy magne-
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tyczne, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, magnetyczne
nośniki danych, przewody magnetyczne, magnesy, dyski magnetyczne, zawory elektromagnetyczne [przełączniki], manometry, boje
do oznakowania torów wodnych, hełmy żołnierskie, materiały
na przewody instalacji elektrycznych, przyrządy i urządzenia do prób
materiałowych, przyrządy matematyczne, myszy [informatyka], podkładki pod myszy komputerowe, miary, mechanizmy do urządzeń
uruchamianych monetami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, mechanizmy na monety lub żetony do włączania telewizorów, megafony, membrany do aparatury naukowej, wskaźniki
ilości, urządzenia pomiarowe, elektryczne urządzenia pomiarowe,
pomiarowe naczynia szklane, przyrządy pomiarowe, łyżki do odmierzania, tyczki, łaty [przyrządy pomiarowe], stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne], wykrywacze przedmiotów metalowych stosowane
w przemyśle lub wojsku, balony meteorologiczne, przyrządy meteorologiczne, miarki krawieckie, miarki [przyrządy miernicze], mikrofony, mikrometry, śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, mikroprocesory, mikroskopy, mikrotomy, telefony przenośne,
modemy, monitory [hardware komputerowy], monitory [programy
komputerowe], urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, ochraniacze zębów, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu
komórkowego, urządzenia do analizy żywności, zaciski do nosa dla
nurków i pływaków, urządzenia i przyrządy do żeglugi morskiej,
urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe],
przyrządy nawigacyjne, sygnały mgłowe niewybuchowe, neony reklamowe, niwelatory, przyrządy niwelacyjne, noniusze, komputery
przenośne [podręczne], obiektywy [soczewki] do astrofotografii,
obiektywy [soczewki] optyka, pojemniki na płytki mikroskopowe,
omomierze [omometry], zatyczki do uszu do nurkowania, oktanty,
urządzenia zawierające wizjery optyczne, zestawy soczewek [wzierniki, okulary], wyroby optyczne, urządzenia i przyrządy optyczne,
optyczne nośniki danych, kable optyczne [światłowody], optyczne
włókna przewodzące promienie świetlne [światłowody], kondensatory optyczne, lampy optyczne, soczewki optyczne, dyski optyczne,
szkło optyczne, oscylografy, ozonizatory [ozonatory], parkometry,
krokomierze [pedometry], peryskopy, radio pagery, szalki Petriego,
urządzenia i przyrządy fizyczne, pipety, planimetry, płyty do akumulatorów elektrycznych, gramofony, dystrybutory dysków komputerowych, plotery [pisaki x-y], polarymetry, walizeczki z przyborami
do autopsji [badania mikroskopowe], urządzenia do pomiarów precyzyjnych, wagi laboratoryjne [wysokiej dokładności], pryzmaty
[optyka], urządzenia projekcyjne, ekrany projekcyjne, pirometry, poziomnice rtęciowe, radary, urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych, radia [aparaty radiowe], odbiorniki radiowe, radia samochodowe, ramki do przezroczy, urządzenia kadrujące do przezroczy,
rastry do fotograwiury, wykrywacze dymu, probówki, liczydła, kalkulatory, dyski obliczeniowe, suwaki logarytmiczne, tarcze odblaskowe
noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, refraktometry, refraktory, kasy rejestrujące, regulatory świateł scenicznych, taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], urządzenia
do czyszczenia płyt gramofonowych, kaski ochronne dla jeźdźców,
przekaźniki elektryczne, stojaki do retort, koła ratunkowe, tratwy ratunkowe, wyjścia bezpieczeństwa, siatki ratunkowe, plandeki ratownicze, pasy ratunkowe, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, kamizelki
ratunkowe, reostaty, niwelatory [poziomnice, przyrządy do ustalania
linii poziomej], uchwyty do telefonów komórkowych, urządzenia
do rysowania wykrojów krawieckich, aparaty rentgenowskie
nie do celów medycznych, zdjęcia rentgenowskie -nie do celów medycznych, filmy do zdjęć rentgenowskich naświetlone, lampy rentgenowskie nie do celów medycznych, ekrany radiologiczne do celów
przemysłowych, urządzenia do katodowania, używane przy zabezpieczaniu przed korozją, sacharometry, solomierze, klepsydry [czasomierze], igły gramofonowe, satelity do celów naukowych, urządzenia
do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, kwasomierze [areometry], kwasomierze do akumulatorów, skanery [informatyka], przewody akustyczne, membrany [akustyka], płyty fonograficzne, tuby do głośników, tablice połączeń,
komutatory, przełączniki elektryczne, aparatura elektryczna do komutacji, układy scalone, pulpity rozdzielcze [elektryczność], tablice
sterownicze [elektryczność], suwmiarki, kompasy okrętowe, urządzenia do sygnalizacji morskiej, szyldy [znaki] mechaniczne, ekrany [fotografika], bezpieczniki topikowe, tygle [laboratoryjne], dźwigniowe
wagi przesuwnikowe, kombinezony ochronne dla lotników, rękawice
do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, kaski ochronne, kaski ochronne dla uprawiania sportu, ma-

3606

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

ski ochronne, urządzenia zabezpieczające przed promieniowaniem
nie do celów medycznych, zespoły nadawcze [telekomunikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, nadajniki [telekomunikacja], obciążniki do sond, linki do pionów, liny do sond, sekstansy, pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia
sportowego, etykietki na towarach elektroniczne, sygnalizacja
świetlna lub mechaniczna, boje sygnalizacyjne, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania, dzwonki sygnalizacyjne, latarnie sygnalizacyjne, gwizdki sygnalizacyjne, tablice sygnalizacyjne,
świetlne lub mechaniczne, płytki dla układów scalonych, symulatory
do sterowania i kontroli pojazdów, syreny, sonary [hydrolokatory],
sondy do celów naukowo -badawczych, baterie słoneczne, okulary
przeciwsłoneczne, regulatory napięcia do pojazdów, pamięci komputerowe, spektrografy, spektroskopy, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną,
meble laboratoryjne, sferometry, lusterka optyczne, okulary ochronne do uprawiania sportu, tuby głosowe, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, szpule [fotografika], statywy do aparatów fotograficznych, trójnogi do aparatów fotograficznych, rurki Pitota, zegary
kontrolne [czasomierze rejestrujące], gniazdka, wtyczki i inne kontakty [elektryczne], osłony końcówek [wyjść] elektrycznych, stereoskopy, urządzenia do stereoskopii, aktynometry, dysze wylotowe
do węży pożarniczych, znaki drogowe świecące lub mechaniczne,
czujniki znaczników [stolarstwo], czytniki kodów kreskowych, stroboskopy, obciążenia do urządzeń świetlnych, prostowniki prądu, zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów punktowych, łączniki elektryczne, wyłączniki samoczynne, wskaźniki strat
elektrycznych, przetwornice elektryczne, przemienniki, inwertory
[elektryczność], celowniki fotograficzne, siarkometry, brzęczyki, tachometry, taktomierze [metronomy], kalkulatory kieszonkowe, translatory elektroniczne kieszonkowe, kombinezony dla nurków, rękawice dla nurków, maski do nurkowania, taksometry, akceleratory
cząstek, druty [przewody] telefoniczne, słuchawki telefoniczne, telefoniczne urządzenia nadawcze, druty [przewody] telegraficzne, telegrafy [aparaty], urządzenia podpowiadające dla prezenterów telewizyjnych [sufler telewizyjny, prompter, teleprompter], teleskopy,
wskaźniki temperatury, naklejki termoczułe, nie do użytku medycznego, teodolity, termometry nie do celów medycznych, termostaty,
termostaty do pojazdów, ramiona gramofonowe, taśmy do rejestracji dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku, magnetofony taśmowe, urządzenia do namierzania dźwięku [sonometry], nośniki
do rejestracji dźwięku, urządzenia do transmisji dźwięku, wzmacniacze, urządzenia do odtwarzania dźwięku, totalizatory, przenośne odtwarzacze mediów, osobiste urządzenia stereofoniczne, przenośny
radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy, transformatory podnoszące
napięcie, tranzystory [elektronika], transpondery, triody napięciowe,
urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, suszarki klisz [fotografika], wizjery do drzwi [judasze], elektryczne dzwonki do drzwi,
ochraniacze przed udarem napięciowym, urządzenia elektryczne
do dozorowania, manekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne],
filtry promieni ultrafioletowych do fotografiki, buty chroniące przed
wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odzież chroniąca przed
wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, rękawice do ochrony
przed wypadkami, siatki zabezpieczające przed wypadkami, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, urządzenia do nauczania, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], urynometry, pamięci zewnętrzne USB, próżniomierze, lampy
elektronowe próżniowe [radio], wariometry, wskaźniki ciśnienia w zaworach, tuleje złączowe do kabli elektrycznych, złączki [elektryczność], urządzenia do powiększania [fotografika], drogowe światła
sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], pachołki drogowe, urządzenia i przyrządy geodezyjne, geodezyjne taśmy miernicze, migawki [fotografika], wzmacniacze lampowe, szafy rozdzielcze [elektryczność], tablice rozdzielcze [elektryczność], taśmy wideo, monitory
ekranowe, kamery wideo, kasety wideo, magnetowidy, kasety wideo
z grami, lepkościomierze, woltomierze, urządzenia do wymiany igieł
gramofonowych, osłony obiektywów [optyka], wagi, urządzenia
i przyrządy do ważenia, urządzenia do ważenia, urządzenia do głosowania, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, kuwety fotograficzne, wskaźniki poziomu wody,
sondy [radarowe lub ultradźwiękowe], poziomnice, urządzenia
do komunikacji wewnętrznej, falomierze, anemometry, rękaw lotniskowy do wskazywania kierunku wiatru, miarki ciesielskie, kątomierze [przyrządy pomiarowe], różdżki dla różdżkarzy, liczniki, filmy rysunkowe animowane, urządzenia do rejestrowania przebiegu zjawisk
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czasowych, przełączniki czasowe automatyczne, reduktory [elektryczność], procesory [centralne jednostki przetwarzania], lunety celownicze do broni palnej, kompasy [przyrządy pomiarowe], baterie
do oświetlania, cyklotrony, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne,
medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu
i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane
w chirurgii, rozpylacze aerozoli do celów medycznych, igły do akupunktury, aparatura do analizy do celów medycznych, aparaty
do sztucznego oddychania, aparatura i instalacje do wytwarzania
promieni rentgenowskich do celów medycznych, urządzenia do karmienia i opieki, aparatura do leczenia głuchoty, rehabilitacyjna aparatura do ciała do celów medycznych, aparatura do mikrodermabrazji, przyborniki na instrumenty lekarskie, respiratory do sztucznego
oddychania, baseny do celów leczniczych, pojemniki do aplikowania
leków, gryzaki dla ząbkujących dzieci, aparatura do analizy krwi, ciśnieniomierze, pasy przepuklinowe, implanty piersi, inkubatory medyczne, aparatura i instrumenty chirurgiczne, nici chirurgiczne, implanty z materiałów syntetycznych, przyrządy do cięcia stosowane
w chirurgii, igły do zszywania, gąbki chirurgiczne, lusterka stosowane
w chirurgii, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, defibrylatory, sondy [chirurgia], aparatura diagnostyczna do celów medycznych, dializatory, drenujące rurki do celów medycznych, przyrządy
do wdmuchiwania proszków lub gazów (np. do dróg oddechowych),
worki na lód do celów medycznych, bandaże elastyczne, narzędzia
elektryczne do akupunktury, elektrody do celów medycznych, elektrokardiografy, końcówki do kul inwalidzkich, ochraniacze na palce
do celów medycznych, smoczki do butelek do karmienia, wiertła
dentystyczne, pasy galwaniczne do celów leczniczych, galwaniczna
aparatura terapeutyczna, gastroskopy, strzykawki domaciczne, aparatura porodowa dla bydła, przyrządy do położnictwa, kleszcze porodowe, aparaty do ochrony słuchu, przyrządy do fizykoterapii, przybory do płukania wgłębień ciała, opaski gipsowane do celów
ortopedycznych, pasy do celów leczniczych, elektryczne, pasy do celów leczniczych, ortopedyczne pasy, włosy sztuczne, hematometry,
rękawice do celów medycznych, urynały [pojemniki], sondy do cewki
moczowej, strzykawki do cewki moczowej, przyrządy do przemieszczania inwalidów, koce podgrzewane elektrycznie do celów leczniczych, elektryczne poduszki do celów leczniczych, wibratory na gorące powietrze do celów leczniczych, stymulatory serca, aparaty
słuchowe, trąbki uszne ułatwiające słyszenie, gorsety do celów leczniczych, nożyki do odcisków, irygatory do wstrzykiwań, inhalatory,
strzykawki do celów medycznych, inkubatory dla noworodków, zestawy do irygacji, irygatory do celów medycznych, kaniule, wenflony,
kleszcze do kastracji, katgut, cewniki, poduszki do celów leczniczych,
podkłady zapobiegające odleżynom, kompresory [chirurgia], poduszki przeciw bezsenności, pończochy przeciwżylakowe, nosze dla
chorych, prześcieradła głównie nieprzemakalne na łóżka chorych,
kule inwalidzkie, sztuczne gałki oczne, sztuczna skóra do celów chirurgicznych, sztuczne szczęki, protezy wewnątrzgałkowe do implantacji chirurgicznych, sztuczne zęby, lampy dla celów leczniczych, lancety, lasery do celów medycznych, pasy podtrzymujące mięśnie
brzucha, gorsety brzuszne, nadmuchiwane poduszki do celów leczniczych, nadmuchiwane wezgłowia do celów leczniczych, nadmuchiwane materace do celów leczniczych, maski stosowane przez personel medyczny, aparaty do masażu, aparaty do masaży
kosmetycznych, rękawice do masażu, materace położnicze, medyczne aparaty i instrumenty medyczne, prowadnice do celów medycznych, przyrządy do gimnastyki leczniczej, łyżki do leków, noże chirurgiczne, urządzenia do odciągania mleka z piersi, pasy pępkowe,
krzesła z pojemnikami dla ciężko chorych (sedesy), igły do celów medycznych, aparatura anestezjologiczna, maski anestezjologiczne,
środki antykoncepcyjne niechemiczne, łopatki do czyszczenia uszu,
zatyczki do uszu [przyrządy do ochrony uszu], odzież specjalna używana w salach operacyjnych, stoły operacyjne, prześcieradła chirurgiczne, oftalmometry, oftalmoskopy, artykuły ortopedyczne,
usztywniające wkładki ortopedyczne do obuwia, opaski usztywniające na stawy, nakolanniki ortopedyczne, obuwie ortopedyczne, ortopedyczne wkładki, pesaria, aplikatory pigułek, prezerwatywy, protezy, pulsometry, pompy do celów medycznych, lampy kwarcowe
do celów leczniczych, aparaty radiologiczne do celów medycznych,
aparatura do odymiania do celów medycznych, aparatura wytwarzająca promienie rentgenowskie do celów medycznych, rentgenogramy do celów medycznych, lampy rentgenowskie do celów medycznych, ekrany radiologiczne do celów medycznych, kolby radowe
do celów medycznych, piły do celów chirurgicznych, butelki dla nie-
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mowląt, zamknięcia do butelek do karmienia, nożyce chirurgiczne,
łubki, temblaki [opaski podtrzymujące], smoczki, bańki lekarskie,
wkładki do butów przeciw płaskostopiu, urządzenia zabezpieczające
przed promieniami rentgenowskimi do celów medycznych, fotele
lekarskie i dentystyczne, gumowe lalki [akcesoria seksualne], skalpele, sondy do celów medycznych, pojemniki na odpady pochodzenia
medycznego, łóżka specjalnie skonstruowane do celów leczniczych,
przyborniki na instrumenty medyczne, meble specjalne do celów
medycznych, spirometry [aparatura medyczna], strzykawki do użytku medycznego, spluwaczki do celów leczniczych, baseny sanitarne,
stenty, prześcieradła sterylne chirurgiczne, stetoskopy, boty do celów leczniczych, aparatura do radioterapii, przyrządy do trakcji, pończochy elastyczne do celów chirurgicznych, strzykawki podskórne,
opaski podtrzymujące [bandaże], naklejki termoczułe do użytku medycznego, aparatura terapeutyczna do wytwarzania gorącego powietrza, poduszeczki termiczne do udzielenia pierwszej pomocy,
termometry do celów medycznych, nosze na kółkach, trokary, kroplomierze do celów medycznych, buteleczki z kroplomierzem do celów leczniczych, filtry promieni ultrafioletowych do celów leczniczych, lampy ultrafioletowe do celów leczniczych, pasy ciążowe,
prześcieradła dla chorych bez kontroli czynności fizjologicznych,
pasy podżołądkowe, podkładki podbrzuszne, aparaty i instrumenty
urologiczne, strzykawki dopochwowe, rozpylacze do celów leczniczych, aparaty i narzędzia weterynaryjne, wibratory łóżkowe, aparaty
do masażu wibracyjnego, kompresy termoelektryczne [chirurgia],
łóżka hydrostatyczne do celów leczniczych, worki na wodę do celów
leczniczych, aparaty do reanimacji, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, chirurgiczne klamry, aparatura i instrumenty dentystyczne, aparatura dentystyczna elektryczna, lusterka dentystyczne, fotele dentystyczne, aparaty ortodontyczne, sztyfty dentystyczne,
szczoteczki do czyszczenia języka, kaftany bezpieczeństwa, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania,
chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje
sanitarne, kominy płomieniowe [przemysł naftowy], odpowietrzacze
nieautomatyczne do parowej instalacji grzewczej, zlewozmywaki,
urządzenia do oczyszczania ścieków, wentylacyjne wyciągi, instalacje do obróbki moderatorów jądrowych i paliwowych, osprzęt
do palników gazowych, zapalniczki, aparatura do kąpieli w gorącym
powietrzu, urządzenia do wanien z hydromasażem, urządzenia
do odwadniania odpadków spożywczych, popielniki do palenisk, automatyczne instalacje do transportu popiołu, naczynia wzbiorcze
do instalacji centralnego ogrzewania, instalacje do automatycznego
podlewania, palniki acetylenowe, generatory acetylenowe, oświetlenie acetylenowe, podgrzewacze butelek dla niemowląt elektryczne,
piece piekarskie, urządzenia do kąpieli, piec kąpielowy, wanny łazienkowe, osprzęt do wanien, instalacje do kąpieli, grille, lampy
do oświetlania akwarium, instalacje oświetleniowe do statków powietrznych, urządzenia i instalacje oświetleniowe, urządzenia
do oświetlania pojazdów, urządzenia do oświetlania za pomocą diod
elektroluminescencyjnych [LED], lampy oświetleniowe, wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne w laboratoriach, podgrzewacze łóżek, urządzenia do nawadniania w rolnictwie, bidety, urządzenia
przeciwoślepieniowe do pojazdów [osprzęt do lamp], antyoślepieniowe urządzenia do samochodów [osprzęt do lamp], latarki, lampy
łukowe, urządzenia do opalania się, palniki, palniki bakteriobójcze,
piece, inne niż do użytku laboratoryjnego, oszczędzacze paliwa, maszyny do robienia chleba, urządzenia do pieczenia chleba, tostery,
urządzenia do chlorowania basenów, lampki elektryczne na choinkę,
chromatografy do celów przemysłowych, szybkowary elektryczne,
instalacje do wytwarzania pary, kotły parowe, inne niż części maszyn,
prasowacze parowe, zasobniki pary, oświetlenie sufitowe, piece dentystyczne, aparatura do dezynfekcji, dozowniki środków odkażających w toaletach, aparatura do dezodoryzacji nie do użytku osobistego, kolumny destylacyjne, aparatura do destylacji, aparatura
destylacyjna, aparaty do suszenia owoców, rożna, zbiorniki ciśnieniowe wody, natryski, prysznice, kabiny natryskowe, podgrzewacze narzędzi z żelaza, aparatura i urządzenia do wytwarzania lodu, skrzynie
na lód, dywany ogrzewane elektrycznie, żarniki elektryczne
do ogrzewania, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, czajniki elektryczne, odmrażacze do pojazdów, lampy wyładowcze elektryczne do oświetlania, pochodnie, światła do rowerów, reflektory
do pojazdów, reflektory samochodowe, oprawki do lamp elektrycznych, kuźnie przenośne, kanały kominowe do kotłów grzewczych,
filtry [części instalacji domowych lub przemysłowych], urządzenia
do filtrowania akwariów, lampy do układania włosów, frytownice
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elektryczne, dźwigary do ładowania pieców, aparatura do ładowania
pieców, aparatura do suszenia paszy, elektryczne ogrzewacze stóp,
ogrzewacze stóp, elektryczne lub nieelektryczne, zapalarki do gazu,
zapalniczki do gazu, palniki gazowe, bojlery gazowe, kondensatory
gazów, inne niż części maszyn, lampy gazowe, urządzenia do oczyszczania gazu, płuczki gazowe [części instalacji gazowych], zamrażarki,
inhalatory [sauny], urządzenia do chłodzenia napojów, żarówki elektryczne, żarówki oświetleniowe, palniki żarowe, elektryczne żarniki
do lamp, rożen [wyposażenie kuchenne], ruszty, pręty do rożna, lampy górnicze, suszarki do włosów, krany, suszarki łazienkowe do rąk
montowane przy umywalkach, świecące numery na domu, koce
podgrzewane elektrycznie nie do celów leczniczych, urządzenia
elektryczne do ogrzewania, urządzenie do ogrzewania akwariów,
urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, kotły
grzewcze, bojlery, nie będące częściami maszyn, poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, elementy grzejne, zaślepki do grzejników, zespół grzejny powietrzny, płyty grzejne, grzejniki, instalacje
do podgrzewaczy, instalacje grzewcze w pojazdach, aparatura na gorące powietrze, kominki, hydranty, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia elektryczne do robienia jogurtu, filtry do kawy elektryczne, elektryczne ekspresy do kawy,
palarnie kawy, reaktory jądrowe, instalacje klimatyzacyjne, instalacje
klimatyzacyjne do pojazdów, urządzenia klimatyzacyjne, palniki wodorotlenowe, urządzenia i instalacje do gotowania, parniki, sprzęt
kuchenny elektryczny, piekarniki, palniki kuchenek, węgiel do lamp
łukowych, świeczniki, żyrandole, kuchenki, chłodnice do cieczy [instalacje], chłodnicze instalacje do tytoniu, instalacje i urządzenia
do chłodzenia, lodówki, aparatura i instalacje chłodnicze, urządzenia
chłodnicze, pojemniki chłodnicze, chłodnice do pieców, komory
chłodnicze, szafy chłodnicze, chłodnicze lady, palniki laboratoryjne,
lampy laboratoryjne, elektryczne lampy, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, lampy kierunkowskazów do samochodów, palniki
do lamp, szkła do lamp, osłony do lamp, klosze do lamp, rury do lamp,
abażury do lamp, stelaże do abażurów, lampiony, latarnie oświetleniowe, kamienie wulkaniczne przeznaczone do pieczenia na rusztach, urządzenia do podgrzewania kleju, rury [części instalacji sanitarnych], światła do pojazdów, światła do samochodów, lampy
luminescencyjne rurowe do oświetlania, rozpraszacz światła, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, aparatura do dezodoryzacji powietrza, podgrzewacze powietrza, filtry powietrza do klimatyzacji, instalacje do filtrowania powietrza, urządzenia
do chłodzenia powietrza, aparatura i urządzenia do oczyszczania
powietrza, lampy bakteriobójcze do oczyszczania powietrza, wanny
z wirowym ruchem wody, sterylizatory powietrza, suszarki powietrza, instalacje do wentylacji pojazdów [klimatyzacja], aparatura
do wentylacji [klimatyzacja], włókna magnezowe [oświetlenie], aparaty do suszenia słodu, instalacje do odsalania wody morskiej, kuchenki mikrofalowe, mikrofalowe piece do celów przemysłowych,
urządzenia do chłodzenia mleka, zawory mieszalnikowe do przewodów wodociągowych, rozpylacze, zawory regulujące poziom
w zbiornikach, piece [urządzenia grzewcze], armatura do pieców, wyposażenie palenisk, szamotowa wykładzina pieców, ruszty piecowe,
palniki olejowe, lampy olejowe, aparatura do oczyszczania oleju, pasteryzatory, palniki naftowe, instalacje do polimeryzacji, lampy
do aparatów projekcyjnych, grzejniki elektryczne, wieże rafineryjne
do destylacji, aparatura do odymiania nie do celów medycznych, regulacja wyciągów [ogrzewnictwo], kanały kominowe, reflektory
do lamp, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wody,
armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, czyste komory [instalacje sanitarne],
rury kotłowe centralnego ogrzewania, zawory kanalizacyjne, wężownice [części instalacji destylacyjnych, grzewczych lub chłodniczych],
urządzenia do pieczenia i opiekania lub palenia kawy, instalacje
i aparatura sanitarna, instalacje do sauny, urządzenia grzejne do odmrażania szyb w pojazdach, reflektory do samochodów, ciśnieniowe
szybkowary elektryczne, szuflady piecowe, lampy bezpieczeństwa,
armatura ciśnieniowa do urządzeń oraz instalacji wodnych i gazowych, wanny do nasiadówek, piece słoneczne, urządzenia zasilające
kotły grzewcze, palniki na alkohol, fontanny, lampy uliczne, sterylizatory, grzejniki do nóg, maszyny do suszenia tytoniu, latarki kieszonkowe, grzejniczki kieszonkowe, lampy nurkowe, grzałki nurnikowe,
podgrzewacze talerzy, kolektory słoneczne, zawory termostatyczne
[części instalacji ogrzewniczych], aparatura i instalacje chłodnicze,
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toalety [wc], miski klozetowe [wc], sedesy, płuczki ustępowe, przenośne kabiny do łaźni tureckich, ustępy przenośne, filtry do wody pitnej, aparatura do suszenia, urządzenia i instalacje do suszenia, aparatura do suszenia, dyfuzory nawadniające kropelkowe [urządzenia
nawadniające], lampy ultrafioletowe do celów innych niż lecznicze,
uszczelki do kranów wodociągowych, pisuary [armatura sanitarna],
wentylatory [klimatyzacja], dmuchawy [części instalacji do nawiewu],
piece do spopielania, parowniki, formy do wypiekania wafli, elektryczne, pompy cieplne, rekuperatory ciepła, zasobniki ciepła, wymienniki ciepła, nie będące częściami maszyn, termofory, grzejące
płyty, podgrzewacze wody [aparatura], bojlery, instalacje do ogrzewania wodnego, umywalki, kotły do pralni, suszarki do bielizny elektryczne, urządzenia i instalacje do zmiękczania wody, urządzenia
do filtrowania wody, zbiorniki do płuczek ustępowych, instalacje
do schładzania wody, instalacje wodociągowe, instalacje do uzdatniania wody, aparatura i urządzenia do uzdatniania wody, sterylizatory do wody, instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje do dystrybucji wody, urządzenia do ujęć wody, woreczki jednorazowe
przeznaczone do sterylizacji, urządzenia do tworzenia wirów w wodzie, grzejniki do centralnego ogrzewania, ozdobne wodotryski, kominki domowe, światła rowerowe, 12 pojazdy, urządzenia służące
do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, pokrowce
na pojazdy [dopasowane], czopy osi pojazdów, poduszki powietrzne
[urządzenia bezpieczeństwa w samochodach], samoloty amfibie,
przyczepy [pojazdy], złącza do pojazdów lądowych, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, silniki napędowe do pojazdów lądowych, wały napędowe do pojazdów lądowych, aparaty, urządzenia
i sprzęt dla aeronautyki, autobusy, opony do samochodów, pogłębiarki, balony, betoniarki [samochody], kuszetki w pojazdach, tabor
dla kolejek linowych naziemnych, pokrycia siodełek rowerów lub
motocykli, pokrowce na kierownice samochodowe, ciężarki do wyważania kół pojazdów, urządzenia przeciwodblaskowe do pojazdów,
łodzie, żurawiki łodziowe, bosaki, haki do łodzi, maszty do łodzi, hamulcowe szczęki do pojazdów, okładziny hamulcowe do samochodów, okładziny szczęk hamulcowych do pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów, klocki hamulcowe do pojazdów, bufety ruchome,
iluminatory okrętowe, bulaje, samochody kempingowe, podwozia
pojazdów, podwozia samochodów, urządzenia antywłamaniowe
do pojazdów, autoalarmy, kolejki linowo -terenowe, urządzenia i instalacje do transportu linowego, drezyny, wózki zwrotne wagonów
kolejowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, trycykle, silniki odrzutowe do pojazdów lądowych, wózki
na zakupy, tabor kolejowy, pojazdy elektryczne, silniki elektryczne
do pojazdów lądowych, promy, stojaki do rowerów, hamulce do rowerów, rowery, obręcze kół do rowerów, dzwonki do rowerów, łańcuchy rowerowe, kosze przystosowane do rowerów [trójkołowców],
kierownice do rowerów, piasty do rowerów, siatki do rowerów, pedały do rowerów, pompki do rowerów, koła do rowerów, trójkołowców,
ramy do rowerów, ogumienie do kół rowerów, siodełka rowerów, dętki do rowerów, szprychy do rowerów, trójkołowców, kierunkowskazy
do rowerów, kierunkowskazy do pojazdów, hamulce do pojazdów,
pojazdy do poruszania się po ziemi, w powietrzu, po wodzie i po szynach, szyby do pojazdów, karoserie samochodowe, koła pojazdów,
szprychy kół pojazdów, opony do kół pojazdów, siedzenia do pojazdów, drzwi do pojazdów, maski do pojazdów, spadochrony, obręcze
kół pojazdów, pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, zestawy
narzędzi do reperacji dętek, statki powietrzne, samoloty, koła
do wózków kopalnianych, wolne koła do pojazdów lądowych, obudowy do elementów pojazdów lądowych, innych niż silniki, siatki bagażowe do pojazdów, kosze przystosowane do pojazdów jednośladowych, bagażniki do pojazdów, skrzynie biegów do pojazdów
lądowych, wozy odlewnicze, ślizgacz, kółka samonastawne do wózków [pojazdy], urządzenia antypoślizgowe do opon pojazdów, wózki
do golfa, wózki widłowe, klaksony do pojazdów, instalacje hydrauliczne do pojazdów, tapicerka samochodowa, jachty, wagoniki do instalacji transportu linowego, nadwozia samochodów, wozy, wózki,
kesony [pojazdy], łańcuchy do samochodów, wózki dziecięce, budki
do wózków dziecięcych, wywrotki, wózki wywrotki, pojazdy trzy lub
czterokołowe, zagłówki do siedzeń samochodowych, samochody,
ambulanse [karetki pogotowia], pojazdy-chłodnie, wagony-chłodnie,
sprzęgi do pojazdów lądowych, korba rowerowa, podnośniki ścianki
tylnej skrzyni ładunkowej [części pojazdów lądowych], barki [łodzie],
furgonetki, ciężarówki, skrzynie ładunkowe wywrotkowe do ciężarówek, bieżniki do bieżnikowania opon, opony ogumienia pneumatycznego, lokomobile, lokomotywy, wagony-platformy, statki po-
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wietrzne,
poduszkowce,
pompy
powietrzne
[akcesoria
samochodowe], kolejki linowe, wojskowe pojazdy transportowe,
motorowery, silniki do pojazdów lądowych, maski silników do pojazdów, maski [klapy] silników samochodowych, motocykle, piasty kół
pojazdów, obręcze do piast kół, omnibusy, wiosła do kajaków, pokrycia wózków dziecięcych, korbowody do pojazdów lądowych, inne niż
części silników, pontony, śruby napędowe, zderzaki do taboru kolejowego, osie pojazdów, mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, kołpaki, statki kosmiczne, bieżniki do pojazdów [taśmy zrolowane], opony do pojazdów, opony pneumatyczne, autokary,
pokrowce na koła zapasowe, skutery, wózki inwalidzkie, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, lusterka wsteczne, wiosła, dulki, kadłuby statków, wózki bagażowe, siodełka rowerowe lub motocyklowe,
sakwy rowerowe, sprzęgła do pojazdów lądowych, szalupy, wycieraczki do szyb pojazdów, wycieraczki przednich świateł, statki, odbijacze do statków, knagi, zaciski żeglarskie, kominy do statków, śruby
napędowe do łodzi, śruby okrętowe, rozprza [żeglarstwo], urządzenia sterowe do statków, wagony sypialne, dętki do opon pneumatycznych, opony bezdętkowe do rowerów, trójkołowców, wózki
z bębnem do zwijania przewodów giętkich, fotele wyrzucane [do samolotów], sanie osobowe [pojazdy], błotniki, łańcuchy przeciwpoślizgowe, pojazdy śnieżne, pokrowce na siedzenia pojazdów, kominy
do lokomotyw, pochylnie dla statków, taczki, sanki nożne, błotniki
do rowerów, przyczepy motocyklowe boczne, łatki przylepne z kauczuku do naprawy dętek, wyciągi krzesełkowe, pasy bezpieczeństwa
do siedzeń w pojazdach, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], wyciągi narciarskie, bagażniki na narty do samochodów, rolety,
osłony przeciwsłoneczne do samochodów, ożebrowania statków
[wręgi, ramy wręgowe], napinacze do szprych do kół, wagony restauracyjne, kolce do opon, spojlery do pojazdów, samochody sportowe,
polewaczki [pojazdy], kołnierze obręczy kół kolejowych, balony-sterowce, kierownice pojazdów, stery, amortyzatory zawieszenia
w pojazdach, amortyzatory do samochodów, resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, zderzaki do pojazdów, zderzaki samochodowe, wagony tramwajowe, korki do zbiorników paliwa [gazu] w pojazdach, drążki skrętne do pojazdów, resory, sprężyny zawieszenia
do pojazdów, ciągniki, wózki transportowe trójkołowe, przenośniki
naziemne [transportery], wózki transportowe, wózki używane
do sprzątania, łańcuchy sterownicze do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, progi do pojazdów, turbiny do pojazdów lądowych, skrzynie biegów do pojazdów lądowych,
przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, wentyle do opon
pojazdów, urządzenia uwalniające do statków, samochody, podwozia statków powietrznych, mechanizmy wywrotkowe dla wagonów
i platform [części wagonów i platform], złącza do wagonów kolejowych, wagony kolejowe, statki wodne, wodnosamoloty (hydroplany), szyby przednie pojazdów, przyczepa turystyczna mieszkalna,
wiosła rufowe, przerzutki do rowerów, zapalniczki samochodowe,
silniki do rowerów, trójkołowców, podpórki do pojazdów jednośladowych, 13 broń palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe,
sztuczne ognie, materiały wybuchowe z azotanu amonowego, urządzenia do ładowania taśm amunicyjnych, działa artyleryjskie [armaty], acetylo -nitroceluloza, balistyczne pociski, ognie bengalskie, śrut
ołowiany dla myślistwa, dynamit, broń osobista broń palna, sztuczne
ognie, lawety artyleryjskie, zabezpieczenia spustu w strzelbach, karabiny, strzelby [broń], futerały na broń, kurki strzelb, lufy dział, łoża
karabinów, naboje armatnie [pociski], granaty [broń], działa harpunnicze [broń], działa, karabiny, petardy, czopy do broni ciężkiej, pistolety pneumatyczne [broń], lonty do materiałów wybuchowych, karabiny maszynowe, miny [materiały wybuchowe], moździerze [broń
palna], amunicja, amunicja do broni palnej, pasy na amunicję do broni automatycznej, pasy na amunicję, sygnały mgłowe wybuchowe,
czołgi [broń], naboje, łuski nabojowe, przyrządy do ładowania naboi,
ładownice, taśmy na naboje, pistolety [broń], pociski [broń], rogi
na proch, substancje samozapalne, wyroby pirotechniczne, rakiety
[pociski], wyrzutnie rakietowe, rewolwery, wyciory do broni palnej,
tłumiki do broni, piroksylina, podstawy dział, proch strzelniczy
do dział, pasy naramienne do broni, także z nabojami, broń palna,
broń palna sportowa, gazy do osobistej obrony, rakietnice, rakiety
sygnalizacyjne, detonacyjne wtyczki, naboje, ładunki wybuchowe,
proch strzelniczy, materiały wybuchowe, torpedy, broń ochronna
na bazie gazu łzawiącego, zamki do broni palnej, celowniki do broni
palnej, broń samobieżna, spłonki zapłonowe, celownicze lusterka
do karabinów i strzelb, celowniki do dział, inne niż lunetowe [artyleria], celowniki do broni palnej [inne niż lunetowe], kapiszony, detona-
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tory, zapalniki, zapalniki do materiałów wybuchowych stosowane
w kopalniach, lonty detonujące do materiałów wybuchowych,
14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, emblematy z metali szlachetnych, agaty, amulety [biżuteria], kotwiczki [zegarmistrzostwo], szpilki [biżuteria], bransoletki [biżuteria], zegarki
na rękę, zegary atomowe, sztabki metali szlachetnych, ozdoby
z bursztynu, broszki [biżuteria], popiersia z metali szlachetnych, chronografy [zegarki], chronometry [zegary o dużej dokładności], chronoskopy, biżuteria komórkowa, diamenty, drut z metali szlachetnych
[biżuteria], metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, kamienie szlachetne, zegary i zegarki elektryczne, ozdoby z kości
słoniowej, bębenki do sprężynki naciągowej [zegarmistrzostwo], posążki z metali szlachetnych, gagat, nieprzetworzony lub półprzetworzony, ozdoby z gagatu, złoto, nieprzetworzone lub kute, nici ze złota
[biżuteria], kamienie półszlachetne, naszyjniki [biżuteria], ozdoby
do kapeluszy z metali szlachetnych, iryd, pudełka z metali szlachetnych, łańcuszki [biżuteria], spinki do krawatów, szpilki do krawatów,
dzieła sztuki z metali szlachetnych, żetony miedziane, stopy metali
szlachetnych, spinki do mankietów, medale, medaliony [biżuteria],
monety, kolczyki, oliwin [kamień szlachetny], osm, pallad, perły z ambroidu, koraliki do robienia biżuterii, perły [biżuteria], platyna [metal],
rod, obrączki [biżuteria], ruten, breloczki do kluczy ozdobne, kasetki
na biżuterię [szkatułki], szpilki ozdobne, ozdoby [biżuteria], biżuteria,
ozdoby do obuwia z metali szlachetnych, srebro, nieprzetworzone
lub kute, nici ze srebra, nici ze srebra [srebrny drut], zegary słoneczne,
spinel [kamienie szlachetne], posągi z metali szlachetnych, stopery,
biżuteria ze szkła sztrasowego [imitacje drogich kamieni], zegarki,
zegary, bransoletki do zegarków, futerały do stosowania w zegarmistrzostwie, obudowy [skrzynki] do zegarów, koperty do zegarków,
wahadła [zegarmistrzostwo], etui na zegarki [prezentacja], sprężyny
do zegarków, szkiełka do zegarków, łańcuszki do zegarków, breloczki
[biżuteria], mechanizmy do zegarów i zegarków, wskazówki zegarów
i zegarków, budziki, mechanizmy do zegarków, przyrządy chronometryczne, zegary sterujące [zegary wzorcowe], tarcze zegarów i zegarków, 15 instrumenty muzyczne, akordeony, flety bambusowe, bandoneony, basy [instrumenty muzyczne], cymbały, miechy
do instrumentów muzycznych, smyczki do instrumentów muzycznych, śruby smyczkowe do instrumentów muzycznych, włosie końskie do smyczków w instrumentach muzycznych, drzewce do smyczków w instrumentach muzycznych, bucyny [trąbki], trąbki, rogi,
tłumiki do instrumentów muzycznych, struny do instrumentów muzycznych, katarynki, dudy, instrumenty muzyczne elektroniczne, flety, futerały na instrumenty muzyczne, skrzypce, gitary, kuranty [instrumenty muzyczne], gongi, harfy, struny do harfy, organki
[harmonijki ustne], fisharmonie, rogi [instrumenty muzyczne], huginy [skrzypce chińskie], kastaniety, podkładki pod brodę do skrzypiec,
klarnety, klawiatury do pianin, klawiatury instrumentów muzycznych, pianina (struny do pianin), pianina (klawisze do pianin), kontrabasy, harmonie ręczne, liry, perforowane taśmy muzyczne, mandoliny, drumle, harfy żydowskie [instrumenty muzyczne], ustniki
instrumentów muzycznych, syntezatory muzyczne, taśmy muzyczne
[perforowane taśmy muzyczne, pianina], instrumenty muzyczne, statywy do instrumentów muzycznych, urządzenia do odwracania kartek w zeszytach z nutami, statywy do nut, oboje, okaryny, organy,
podstawki pod kotły i tarabany, pedały do instrumentów muzycznych, pianina, pipa [gitara chińska], kornety, trąbki, plektrony, puzony
[instrumenty muzyczne], stroiki, instrumenty strunowe [muzyka],
saksofony, dzwonki ręczne [instrumenty muzyczne], kapelusze chińskie [instrumenty muzyczne], szeng [chiński instrument dęty], pozytywki, podstawki do instrumentów muzycznych [kobyłki], kamertony, młoteczki do strojenia, suona [trąbka chińska], batuty dyrygenckie,
tam-tamy, tamburyny, klawisze instrumentów muzycznych, regulatory natężenia dźwięku do pianin mechanicznych, trójkąty [instrumenty muzyczne], skóra na bębny, bębny [instrumenty muzyczne],
kotły, tarabany [instrumenty muzyczne], pałeczki perkusyjne, trąbki
[instrumenty muzyczne], klapki do instrumentów muzycznych, altówki, piszczałki do organów, kołki do instrumentów muzycznych,
ksylofony, cytry, 16 papier, tektura, druki, materiały introligatorskie,
materiały fotograficzne, materiały biurowe, kleje do materiałów biurowych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte
w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego,
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torby na śmieci [z papieru lub z tworzyw sztucznych], serwetki papierowe do demakijażu, kalkomanie, płytki adresowe do adresarek, naklejki adresowe, adresarki, skoroszyty na dokumenty, teczki na dokumenty [artykuły biurowe], albumy, almanachy [roczniki], nawilżacze
[artykuły biurowe], karty zawiadamiające [artykuły piśmienne], urządzenia do laminowania dokumentów do użytku biurowego, akwarele, modele, makiety architektoniczne, tablice arytmetyczne, opaski
na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania, atlasy, nalepki,
naklejki [materiały piśmienne], spinacze do banknotów, biurowe nawilżacze do powierzchni klejących, kasetki na papeterię [artykuły
biurowe], podstawki pod kufle do piwa, obrazy, malarstwo [obrazy]
oprawione lub nie, próbki biologiczne do mikroskopów [materiał dydaktyczny], plany, ołówki, oprawy do ołówków, grafity do ołówków,
temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, maszynki
do ostrzenia ołówków, elektryczne lub nie, bloki listowe [papeteria],
broszury, przyciski do papieru, kosze na listy, znaczki pocztowe, papier do pisania, broszury, materiały do introligatorstwa, sznurek introligatorski, urządzenia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt biurowy], płótno introligatorskie, tkaniny introligatorskie, oprawy, książki,
podpórki do utrzymywania wielu książek w pozycji pionowej, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, zszywki biurowe, komiksy, diagramy,
aktówki [artykuły biurowe], druki, linijki [reglety] dla drukarzy, galwanotypy [poligrafia], matryce do druku ręcznego, płótno nasączone
tuszem do urządzeń stosowanych w reprodukcji dokumentów, płótno nasączone tuszem do powielaczy, pokrowce do drukarek z materiałów nietekstylnych, czcionki drukarskie, czcionki [cyfry i litery],
okładki, obwoluty [papiernictwo], bilety, etykiety nie z materiału tekstylnego, futerały na matryce, chorągiewki papierowe, teczki, skoroszyty [artykuły biurowe], taśmy [introligatorstwo], taśmy nasączone
tuszem, taśmy nasączone tuszem do drukarek komputerowych, taśmy do maszyn do pisania, rolki do taśm barwiących, chromolitografie, miseczki na farby dla artystów malarzy, pudełka na farby [artykuły
szkolne], kuwetki na farbę, obsadki do piór, obsadki, uchwyty do piór,
piórniki, pióra [artykuły biurowe], suszki do piór, utrzymujące wilgoć
arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, figurki [statuetki] z papieru mâché, papier filtracyjny [bibuła], ochrona gumowa
na palce [artykuły biurowe], klej rybi [karuk] do papieru lub do użytku
domowego, koperty na butelki z kartonu lub papieru, opakowania
do butelek z tektury lub papieru, korektory w płynie [artykuły biurowe], ulotki, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania, formy do gliny modelarskiej
[materiały dla artystów], formularze [blankiety, druki], fotografie [wydrukowane], fotograwiura, frankownice do użytku biurowego, pióra
wieczne, tace do sortowania i liczenia pieniędzy, mapy geograficzne,
śpiewniki, globusy ziemskie, kartki z życzeniami, rysunki [ryciny], reprodukcje graficzne, igły, rylce stalowe do akwafort, plansze, płytki
grawerskie, sztychy, ryty [grawiura], materiały klejące do celów papierniczych lub do użytku domowego, taśmy elastyczne do użytku
biurowego, taśma klejąca [materiały piśmienne], tkanina klejąca
do materiałów piśmiennych, podstawki do długopisów i ołówków,
podręczniki [książki], urządzenia ręczne do etykietowania, podpórki
ręki dla malarzy, zszywacze [artykuły biurowe], hektografy, wycinki
histologiczne [materiał szkoleniowy], papier z miazgi drzewnej, karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], koperty [artykuły piśmienne], pudła na kapelusze z tektury, filtry do kawy papierowe,
kalendarze, papierowe podstawki pod karafki, karty indeksowe,
mapy, zaczepy do kart indeksowych, rury tekturowe, katalogi, taśmy
przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, urządzenia do oprawiania fotografii, gluten [klej] do papieru lub do użytku domowego, kleje do materiałów biurowych lub do celów domowych, pasma przylepne do celów papierniczych lub do użytku
domowego, dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], notesy
podręczne, torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, kalka
maszynowa, papier przebitkowy [materiały piśmienne], korektory
w taśmie [artykuły biurowe], atrament korektorski [heliografia], odciskarki do kart kredytowych, nieelektryczne, kreda do litografii,
uchwyty do kredy, kulki do piór kulkowych, krzywiki, śliniaki papierowe, materiały do nauczania [z wyjątkiem aparatów], kleje do papieru
lub do użytku domowego, zakładki do książek, czcionki ze stali, papier świecący, litografie, litograficzne dzieła sztuki, kamienie litograficzne, perforatory biurowe, wzornice perforowane do krosien żakardowych, dziurkacze [artykuły biurowe], bibuły, obwoluty na luźne
kartki, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza [do pakowania lub zabezpieczania w transporcie], szczotki [pędzle] malarskie, płótno do malarstwa, palety dla malarzy, wałki do malowania
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ścian, pędzle, sztalugi malarskie, kreda do znakowania, flamastry,
grzebienie marmurkowe, matryce, ołówki automatyczne, pasta
do modelowania, materiały do modelowania, tworzywa sztuczne
do modelowania, glina do modelowania, wosk do modelowania
nie do celów stomatologicznych, karty muzyczne z życzeniami, notatniki [notesy], spinacze do papieru, numeratory, oleodruki, segregatory [artykuły biurowe], pantografy [przyrządy kreślarskie], papier,
papier do elektrokardiografów, papier do maszyn rejestrujących, materiały piśmienne, taśmy lub karty papierowe do zapisu programów
komputerowych, taśmy papierowe, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], materiały filtracyjne papierowe [bibuła], ręczniki do twarzy
papierowe, ręczniki papierowe, papier mâché, osłony na doniczki
z papieru, noże do papieru [artykuły biurowe], kokardy papierowe,
serwetki papierowe, chusteczki do nosa [papierowe], torebki papierowe [rożki] w kształcie stożka, karton, pastele [kredki], wzory do kalkowania, kalka płócienna, kalka techniczna, papier pergaminowy,
pieczęcie [stemple], afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, tablice ogłoszeniowe na afisze z kartonu lub papieru, błony
z tworzyw sztucznych [samoprzyczepne, rozciągliwe] do paletyzacji,
papierowe maty na siedzenia, portrety, karty pocztowe, prospekty,
wyroby przeznaczone do wymazywania, gumki do ścierania, skrobaki wymazujące biurowe, tarcze wymazujące, akwaforty [grafika], papier do radiogramów, rejestry, księgi główne [książki], okładki
na paszporty, deski kreślarskie [rysownice], piórka do rysowania [grafiony], rylce do kopiowania rysunków, pinezki, przykładnice kreślarskie [rysunkowe], rozaria domowe, okólniki, indeksy, skorowidze, pojemniki na śmietanę papierowe, karty do kolekcjonowania, inne niż
do gier, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, szablony [artykuły piśmienne], pudełka kartonowe lub papierowe, okładki na czeki, rysiki, łupkowe tabliczki do pisania, szyldy z papieru lub z kartonu, emblematy, pieczęcie papierowe, kreda
krawiecka, przebitki [materiały piśmienne], wykroje do szycia, wykroje do wykonywania odzieży, wkładki papierowe do szuflad, perfumowane lub nie, stalówki, stalówki ze złota, kałamarze stojące [z oprawką], przyrządy do pisania, zeszyty, kreda do pisania, przybory
do pisania, maszyny do pisania [elektryczne i nieelektryczne], klawisze do maszyn do pisania, wałki do maszyn do pisania, przybory
do pisania [zestawy], szczotki [pędzle] do pisania, bloki do pisania,
drukowane publikacje, płyty matrycowe, wzorce pisma do kopiowania, przybory szkolne [artykuły piśmienne], taśmy samoprzylepne
do celów papierniczych lub do użytku domowego, kaszty, ramy zecerskie [drukarstwo], szufelki do składu typograficznego, lak do pieczętowania, biurowe maszyny do stemplowania, masy specjalne
do pieczętowania, do użytku piśmiennego, opłatek do pieczętowania listów, stemple [pieczątki], papier srebrny, pióra ze stali, ramki
do fotografii, skrobia [klej skrobiowy] do celów papierniczych lub
do użytku domowego, steatyt [kreda krawiecka], stemple do pieczętowania, uchwyty do stempli, pieczęci, kasetki na stemple [pieczątki], poduszki nasączone tuszem, poduszki do stempli, pieczęci, stojaki na stemple, ryciny [grawerowanie], wzory do haftowania, atrament,
kałamarze (wpuszczane w pulpit), kamienie atramentowe [kałamarze], wkłady atramentowe do piór, obrusy papierowe, bielizna stołowa papierowa, papier toaletowy, drukarskie zestawy przenośne [artykuły biurowe], przezrocza [materiały piśmienne], tusz [atrament],
urządzenia biurowe do stemplowania kopert, serwety na stół papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, wyroby z kartonu, materiały powłokowe wykonane
z krochmalu lub skrobi, papier pakowy, powielacze, urządzenia i maszyny do powielania, ekierki, aparaty do wykonywania winiet, arkusze z wiskozy do zawijania, papier parafinowany, tablice szkolne,
wierszowniki, winkielaki, numeratory [poligrafia], przybory do wycierania tablic do pisania, papier xuan [do chińskiego malarstwa i kaligrafii], materiały do rysowania, bloki rysunkowe, zestawy rysunkowe
[komplety kreślarskie], przyrządy do rysowania, ołówki węglowe, linijki rysownicze [kreślarskie], trójkąty kreślarskie, wydruki graficzne,
wskaźniki do pokazywania szczegółów na mapie, nieelektryczne,
rozkłady drukowane, czasopisma [periodyki], czasopisma [periodyki], gazety, niszczarki dokumentów do użytku biurowego, klamry,
zaciski do papieru, cyfry [czcionki drukarskie], opaski papierowe
na cygara, cyrkle kreślarskie, 17 kauczuk, gutaperka, guma, azbest,
mika, tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, rury giętkie niemetalowe, akrylowe żywice [półprodukty], armatura niemetalowa do przewodów sprężonego powietrza, azbest,
włókna azbestowe, filc azbestowy, szczeliwo azbestowe, tkaniny

Nr 10/2017

azbestowe, papier azbestowy, tektura azbestowa, azbestowe płytki
dachowe, płótno azbestowe, arkusze azbestowe, powłoki azbestowe, balata, pokrycia z kory jako izolacja akustyczna, bawełniana wata
do uszczelniania [pakowania], przyciemniające folie do okien [zabarwione], piankowe podpórki i osłonki do nasadzeń kwiatów [półfabrykaty], plomby, wypełnienia do złącz rozprężnych, materiały
na uszczelnienia okien i drzwi, materiały uszczelniające, pierścienie
wodoszczelne, taśmy uszczelniające do drzwi i okien, dielektryki [izolatory], przędza elastyczna nie do celów włókienniczych, substancje
do izolacji przeciwwilgociowej budynków, izolacyjne materiały
ognioodporne, materiały filtracyjne [półprodukty w postaci pianki
lub folii z tworzyw sztucznych], folia z celulozy regenerowanej, inna
niż do pakowania, formy ebonitowe [wulkanitowe], substancje
uszczelniające do połączeń, węże do podlewania, tkaniny z włókna
szklanego do izolacji, włókno szklane do izolacji, wata szklana do izolacji, mika, surowiec lub półprodukt, guma do bieżnikowania opon,
guma surowa lub przetworzona, gumowe nakładki do ułatwienia odkręcania wieczek słoików, nici gumowe nie dla włókiennictwa, zawory klapowe gumowe, roztwór kauczukowy, tuleje gumowe do osłony
części maszyn, ograniczniki gumowe, zderzaki amortyzujące gumowe, pierścienie gumowe, liny gumowe, korki gumowe, gutaperka,
półprodukty na okładziny hamulców, ebonit [wulkanit], izolatory
do przewodów elektrycznych, izolatory dla linii kolejowych, izolatory, farby izolacyjne, taśmy izolacyjne, filc izolacyjny, lakier izolacyjny,
folie metalowe izolacyjne, tkaniny izolacyjne, rękawice izolacyjne,
materiały izolacyjne, izolatory do kabli, oleje izolacyjne do transformatorów, oleje izolacyjne, papier izolacyjny, zaprawy izolacyjne, ciekły kauczuk [depolimeryzowany], kit, taśmy przylepne nie do użytku
biurowego, medycznego czy domowego, włókna węglowe,
nie do celów włókienniczych, żywice sztuczne, tworzywa sztuczne
półprzetworzone, włókna z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, folie z tworzyw
sztucznych do stosowania w rolnictwie, nici z tworzyw sztucznych
nie dla włókiennictwa, okładziny do sprzęgieł, lateks [guma], związki
chemiczne do uszczelniania przecieków, węże brezentowe, zbrojenia
niemetalowe do rur, uszczelki do rur, wełna mineralna [izolator], materiały stosowane przeciw stratom ciepła w kotłach, materiały przeciw stratom ciepła w kotłach, papier do kondensatorów elektrycznych, materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych,
materiały do pakowania (wypychania) z gumy lub tworzyw sztucznych, niemetalowe osłony do rur, niemetalowe złączki do rur, dźwiękoszczelne materiały, wełna żużlowa [izolator], węże z materiałów
tekstylnych, giętkie przewody niemetalowe, druty z tworzyw sztucznych do zgrzewania, bariery pływające zatrzymujące zanieczyszczenia, taśmy samoprzylepne nie do użytku biurowego, medycznego
czy domowego, kurtyny bezpieczeństwa azbestowe, kauczuk syntetyczny, podkładki z gumy lub fibry, zawory z kauczuku naturalnego
lub z fibry, przewody giętkie do chłodnic pojazdów, torby [koperty,
woreczki] z gumy do pakowania, arkusze z wiskozy, inne niż do pakowania, fibra, materiały ciepłochronne, uszczelnienia wodoodporne,
octan celulozy, półprzetworzony, uszczelki do cylindrów, 18 skóra
i imitacje skóry, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne, parasolki i parasole (duże), laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, aktówki, teczki, nosidełka dla dzieci, temblaki do noszenia niemowląt, torby plażowe, okrycia dla zwierząt, czekany, osprzęt
do zaprzęgów, trzosy, torby turystyczne, ircha, inna niż do czyszczenia, kozia skóra, aktówki, pudełka ze skóry lub z skóry wtórnej, torby
na zakupy, pokrowce na sprężyny [skórzane], narzuty ze skór [futer],
druty parasoli przeciwsłonecznych i przeciwdeszczowych, worki
na obrok, wędzidła dla zwierząt [uprząż], portmonetki, uprzęże dla
zwierząt, sakwy i sakiewki ze skóry, gumowe części do strzemion, obroże dla zwierząt, walizeczki, walizy, rączki walizek, torebki, szkielety
do torebek, skóra bydlęca, wyprawione skóry, podkowy końskie, pudła skórzane na kapelusze, myśliwskie sakwy [akcesoria do polowań],
portfele na karty wizytowe, walizki ze skóry lub z skóry wtórnej, pudełka z fibry, sakiewki z siatki oczkowej, nosidełka do noszenia niemowląt, paski pod brodę skórzane, torby na ubranie [podróżne], bicze, harapy, baty, nakolanniki dla koni, kuferki na kosmetyki
[przenośne], skóra surowa lub półprzetworzona, nici ze skóry, popręgi skórzane, imitacje skóry, skórzane smycze, skóra wtórna, rzemienie
[rymarstwo], skórzane pasy, skórzane sznurówki, zawory, wentyle
ze skóry, wojskowe paski, kagańce, wykończenia i dekoracje ze skóry
do mebli, okładziny do mebli [skórzane], moleskin [imitacja skóry],
teczki na nuty, baty, bicze, futra [skóry zwierzęce], derki dla koni,
uździenice, chomąta dla koni, parasole, rączki do parasoli, kufry po-

Nr 10/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

dróżne, kufry bagażowe, komplety podróżne [wyroby skórzane], kufry podróżne, krupony [części skór], plecaki, torby alpinistyczne, siodła do jazdy konnej, łęki siodłowe, derki dla koni, zapięcia do siodeł,
wyroby rymarskie, naoczniki końskie, pokrowce na parasole, szkielety do parasoli przeciwdeszczowych lub przeciwsłonecznych, kółka
do parasoli, kije do parasoli, rzemyki do łyżew, etui na klucze, teczki
szkolne, bandolety, lasko -krzesełka, przeciwsłoneczne parasole,
sportowe torby, strzemiona, pusła, puśliska, laski, uchwyty lasek spacerowych, torby do laptopów, torby na kółkach, skóry, chlebaki, tręzla
(uzda), ochraniacze na siodła końskie, opakowania ze skóry, torby
skórzane na narzędzia, bez zawartości, jelita do wyrobu wędlin, pasy
do uprzęży, lejce, uzdy [zaprzęgi], postronki [zaprzęgi], 19 materiały
budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane
w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, rury spustowe, niemetalowe, urządzenia niemetalowe do parkowania rowerów, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, alabaster, alabastrowe szkło, akwaria
[elementy konstrukcyjne], żwir do akwarium, piasek do akwarium,
zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, zaprawa azbestowa, cement azbestowy, asfalt, nawierzchnie asfaltowe, żaluzje [zewnętrzne]
niemetalowe i nietekstylne, wolnostojące niemetalowe konstrukcje
chroniące przed słońcem, znaki niemetalowe, nieświecące, belki
stropowe niemetalowe, baraki, filc dla budownictwa, szkło budowlane, drewno budowlane, płyty budowlane niemetalowe, kamień budowlany, konstrukcje budowlane, niemetalowe, zbiorniki murowane,
kwarc, beton, betonowe elementy budowlane, szalunki niemetalowe do betonu, materiały wiążące do produkcji kamienia, bitumy, bitumiczne wyroby dla budownictwa, bitumiczne powłoki dachowe,
deski [drewno budowlane], skrzynki na listy, murowane, tłuczeń, popiersia z kamienia, betonu lub marmuru, pokrycia dachowe niemetalowe, niemetalowe konstrukcje pokryć dachów, pokrycia dachowe
niemetalowe zawierające ogniwa fotoelektryczne, dachówki niemetalowe, rynny dachowe, niemetalowe, szalówki [ciesielstwo], łupki
dachowe, pokrycia dachowe z gontów, pachołki do cumowania, niemetalowe, drewno na klepkę bednarską, pomniki niemetalowe, szkło
bezodpryskowe, rury drenażowe niemetalowe, bramki wejściowe
kołowrotowe, niemetalowe, przewody ciśnieniowe niemetalowe, legary kolejowe niemetalowe, malarskie komory natryskowe niemetalowe, okna niemetalowe, nadproża niemetalowe, okiennice niemetalowe, ramy okienne, niemetalowe, szkło okienne dla budownictwa,
prefabrykowane domy [zestawy do montażu] niemetalowe, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, posążki z kamienia, betonu lub marmuru, moskitiery niemetalowe, harmonijkowe drzwi niemetalowe, brykiety z wytłoków z trzciny cukrowej [materiał
budowlany], drewno na fornir, podłogi niemetalowe, tablice pamiątkowe, niemetalowe, grzędy, balustrady, geotekstylia, rusztowania
niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, gzymsy niemetalowe, szklarnie przenośne niemetalowe, ramy
niemetalowe do szklarni, formy odlewnicze, niemetalowe, tynk, gips,
kraty niemetalowe, okienne szkło, z wyjątkiem stosowanego w pojazdach, granulat szklany do znakowania dróg, szkło walcowane
[okienne] dla budownictwa, grobowce [pomniki] niemetalowe, obudowy niemetalowe grobów lub grobowców, groby niemetalowe,
sklepienia grobów niemetalowe, nagrobki niemetalowe, nagrobki,
stele nagrobkowe, niemetalowe, tablice nagrobkowe niemetalowe,
granit, cement do budowy pieców hutniczych, drewno obrobione,
drewno na profile, drewno częściowo obrobione, drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, ksylolit, forniry, drewniane
deski podłogowe, okładziny drewniane, karton z miazgi drzewnej,
kostka brukowa drewniana, boazerie, kurniki niemetalowe, szkło izolacyjne [budownictwo], żaluzje niemetalowe, płytki niemetalowe dla
budownictwa, pomosty prefabrykowane niemetalowe, wapno, margiel wapienny, wapień, nasady kominowe, niemetalowe, deflektory
kominowe, niemetalowe, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, kształtowniki niemetalowe, wykończeniowe elementy
dachów, niemetalowe, glina garncarska [surowiec], żwir, krzemionka,
okna witrażowe, zawory przewodów drenażowych, niemetalowe
i nie z tworzyw sztucznych, zawory wodociągowe, niemetalowe
i nie z tworzyw sztucznych, korek [sprasowany], lodowiska [konstrukcje niemetalowe], wytwory wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, sztuczny kamień, listwy niemetalowe, altany [konstrukcje niemetalowe], schodnie niemetalowe, ochronne bariery drogowe
niemetalowe, kanały [dukty] niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, bruki odblaskowe, cement magnezjowy,
nawierzchnie tłuczniowe, ganki niemetalowe [przybudówki], pawilo-
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ny targowe, marmur, maszty [słupy] niemetalowe, ścienne okładziny
niemetalowe dla budownictwa, zaczyn cementowy, mozaiki dla budownictwa, okna skrzynkowe, niemetalowe, cement do budowy palenisk, oliwin dla budownictwa, papa, karton budowlany, parkiety,
podłogowe płyty parkietowe, pak, palisady niemetalowe, niemetalowe bloki drogowe, słupy cementowe, słupy niemetalowe, słupy ogłoszeniowe niemetalowe, płyty cementowe, płyty niemetalowe, płytki
podłogowe niemetalowe, porfir [kamień], profile niemetalowe dla
budownictwa, powłoki [materiały budowlane], platformy wyrzutni
rakiet niemetalowe, profile niemetalowe do gzymsów, kreda [surowiec], rury kamionkowe, rury sztywne, niemetalowe [budownictwo],
piasek, z wyjątkiem piasku formierskiego, piasek litograficzny [srebrny], piaskowiec dla budownictwa, pokrywy do włazów niemetalowe,
glina ogniotrwała, łupek twardy, proszek łupkowy, trzcina [materiał
budowlany], żużel [materiał budowlany], kamień żużlowy, tarcica, kominy niemetalowe, obudowy kominków, kominowe trzony niemetalowe, kruszywo klinkierowe, chlewy niemetalowe, podkłady niemetalowe, baseny kąpielowe [konstrukcje niemetalowe], pomosty
pływające do niemetalowe, kesony dla budownictwa podwodnego,
znaki nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, tablice sygnalizacyjne, nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, silosy niemetalowe, krokwie dachowe, sklejka, platformy podwodne niemetalowe,
ścianki palowe niemetalowe, stajnie niemetalowe, posągi z kamienia,
betonu lub marmuru, kamień, kamienie żaroodporne, smoła powęglowa, wyroby kamieniarskie, ścieki uliczne, niemetalowe, materiały
wiążące do naprawy dróg, materiały do budowy i pokryć dróg, znaki
drogowe nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, materiały
do pokryć nawierzchni dróg, arkusze i pasy z tworzyw sztucznych
do znakowania dróg, słupy niemetalowe dla linii elektroenergetycznych, podpory niemetalowe, boazeria niemetalowa, smoła, taśmy
smołowane dla budownictwa, tektura budowlana [asfaltowana],
budki telefoniczne, niemetalowe, słupy telegraficzne, niemetalowe,
terakota, glina, dachówka łupkowa, garncarska glina, bramy niemetalowe, belki niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, ścianki
działowe niemetalowe, schody niemetalowe, stopnie schodów niemetalowe, belki policzkowe/wangi [części schodów] niemetalowe,
tuf wapienny, drzwi niemetalowe, płyty drzwiowe niemetalowe, futryny drzwiowe niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa, przedłużacze kominowe niemetalowe, szyny winylowe [materiały budowlane], wanienki dla ptaków [konstrukcje niemetalowe],
ptaszarnie niemetalowe [konstrukcje], pokrycia niemetalowe ścian,
rury wodociągowe niemetalowe, płoty, parkany niemetalowe, cement, ogniotrwałe powłoki cementowe, cegły, glina ceglarska, sufity
niemetalowe, 20 meble, lustra, ramki obrazów, półki magazynowe,
szafki na akta, płytki ambroidowe, sztabki ambroidowe, boje cumownicze niemetalowe, wózki barowe ruchome do podawania herbaty, tablice ogłoszeniowe, szafki na lekarstwa, kozły [stojaki meblowe], zwierzęta wypchane, ptaki wypchane, skorupy ostryg, bambus,
zasłony bambusowe, ławy [meble], uchwyty [zaciski] z tworzyw
sztucznych do kabli lub rur, zbiorniki niemetalowe i nie murowane,
zamknięcia do pojemników niemetalowe, bursztyn, kije do mioteł
niemetalowe, urny pogrzebowe, osprzęt niemetalowy do łóżek, łóżka, konstrukcje drewniane łóżek, kółka samonastawne do łóżek niemetalowe, pościel, oprócz bielizny pościelowej, ule, ramy do obrazów, kwietniki [meble], śruby niemetalowe, kadzie niemetalowe,
skrzynki na listy niemetalowe i niemurowane, podpory pod książki,
półki biblioteczne, kredensy, barki ruchome [meble], meble biurowe,
oprawy do szczotek, popiersia z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw
sztucznych, pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, kasety drewniane lub z tworzyw sztucznych, czopy niemetalowe, kołki do ścian
niemetalowe, kość słoniowa, surowiec lub półprodukt, półki meblowe, wachlarze nieelektryczne, drzewce flagowe, zamki niemetalowe
do pojazdów, klepka bednarska, baryłki niemetalowe, beczki niemetalowe, krany niemetalowe do beczek, osprzęt niemetalowy
do okien, posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych,
fiszbin, surowiec lub półprodukt, kosze rybackie, kapsle do butelek
niemetalowe, stojaki do butelek, korki do butelek, opakowania drewniane do butelek, zamknięcia do butelek niemetalowe, rzeźnicze stoły [rębaki], palety załadunkowe, niemetalowe, wolnostojące przepierzenia [meble], fotele fryzjerskie, stojaki na paszę, haczyki
niemetalowe na odzież, haki do zasłon, uchwyty do zasłon, nie z materiałów tekstylnych, rolki do zasłon, plecionki ze słomy z wyjątkiem
mat, zasłony z plecionek drewnianych [meble], zaczątki plastrów
do uli, serwantki, stojaki na broń, lusterka ręczne [lusterka toaleto-
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we], szafki na ręczniki [meble], dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, skrzynie kratowe [opakowania], numery domów nieświecące, niemetalowe, poroża jeleni, stoły warsztatowe, taśmy drewniane,
szpulki drewniane do przędzy, nici jedwabnych, kordonku, plastry
miodu [ramki], róg, surowiec lub półprodukt, pokrowce na odzież
[magazynowanie], psie budy, stojaki na kapelusze, budy dla zwierząt
domowych, tabliczki identyfikacyjne niemetalowe, rolety okienne
tekstylne wewnętrzne, rolety wewnętrzne okienne, story wewnętrzne z listewek, zaciski niemetalowe do kabli, osłony kominkowe, kanapy, wykończeniowe elementy plastikowe do mebli, stoliki ruchome
pod komputery, kartoteki [meble], skrzynie [paki] niemetalowe, tablice rejestracyjne niemetalowe, wysokie krzesła dla dzieci, chodziki dla
dzieci, poduszki, poduszki dla zwierząt domowych, zawory z tworzyw sztucznych do przewodów drenażowych, zawory wodociągowe z tworzyw sztucznych, wieszaki na ubrania, haczyki niemetalowe
do wieszania odzieży, manekiny, wieszaki stojące na odzież [stojaki],
pokrętła niemetalowe, komody, jaśki [poduszki], zagłówki, wałki, zagłówki [meble], koral, kosze z pokrywką [np. bieliźniarki], kosze niemetalowe, wyroby koszykarskie, korki, łóżka szpitalne, słupki do drapania dla kotów, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw
sztucznych, karty-klucze z tworzyw sztucznych, niekodowane, stolarstwo meblowe [wyroby], kontuary, palety załadowcze niemetalowe, skrajniki [gabaryty] niemetalowe do wagonów kolejowych, stojaki do beczek, niemetalowe, kojce dla dzieci, pulpity [meble], posłania
dla zwierząt domowych, szezlongi, poduszki nadmuchiwane powietrzem, nie do celów leczniczych, podkładki nadmuchiwane powietrzem, nie do celów leczniczych, materace nadmuchiwane powietrzem, nie do celów leczniczych, stoły do masażu, materace, maty
do kojców dziecięcych, pianka morska, rękojeści niemetalowe noży,
meble, meble metalowe, osprzęt niemetalowy do mebli, przegrody
drewniane do mebli, kółka samonastawne do mebli niemetalowe,
drzwi do mebli, ruchome niemetalowe schody pasażerskie, dekoracje przestawne, kastry niemetalowe do mieszania zaprawy murarskiej, muszle, bransoletki identyfikacyjne niemetalowe dla szpitali,
legowiska dla zwierzęta domowych, nity niemetalowe, skrzynki lęgowe, rolety papierowe, parawany [meble], zasłony dekoracyjne
z koralików, macica perłowa, surowiec lub półprodukt, wywieszki
[tabliczki ogłoszeniowe] z drewna lub tworzyw sztucznych, fotele,
kształtki na ramy obrazów, sznury do podwiązywania zasłon, ramki
drewniane do uli, listwy do ram obrazów, rotang [trzcinopalma, ratan], stanowiska maszyn liczących, regały [meble], półki do kartotek
[meble], kozły do piłowania, osprzęt niemetalowy do trumien, trumny, zawiasy niemetalowe, stoiska wystawowe, podnóżki [taborety],
leżaki, szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, szylkret i imitacje
szylkretu, trzcina [materiał do wyplatania], stojaki na parasole, śpiwory kempingowe, bębny niemechaniczne niemetalowe do nawijania
przewodów giętkich, szpule niemechaniczne niemetalowe do nawijania przewodów giętkich, zamki nieelektryczne, niemetalowe, tablice do zawieszania kluczy, manekiny krawieckie, kredensy kuchenne,
śruby niemetalowe, nakrętki niemetalowe, imadła warsztatowe niemetalowe, nakrętki niemetalowe do butelek, stoliki pod maszyny
do pisania, sekretery, pulpity, szuflady, meble szkolne, pokrowce
na odzież [do wieszania], pojemniki pływające, niemetalowe, rękojeści niemetalowe do kos, wózki meblowe, siedzenia metalowe, sofy,
kanapy [otomany], podpórki do roślin, szafki niemetalowe do przechowywania żywności, lustra, tafle szklane na lustra, skrzynki na zabawki, drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, materace sprężynowe do łóżek, maty wyjmowane do zlewów, czopy niemetalowe,
postumenty pod doniczki na kwiaty, żerdzie niemetalowe, posągi
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, stopnie [schodki]
niemetalowe, pulpity do pracy w pozycji stojącej, corozo [biały twardy materiał podobny do kości słoniowej], ramki do haftowania,
obrzeża słomiane, sploty [warkocze] słomiane, sienniki, krzesła, tace
niemetalowe, pojemniki niemetalowe na paliwa płynne, kosze piekarskie, pręty do mocowania chodników na schodach, rogi zwierzęce, kopyta zwierzęce, pazury zwierzęce, stoły, stoły metalowe, blaty
stołów, toaletki [meble], obręcze do beczek niemetalowe, nosidła
[jarzmo], palety transportowe niemetalowe, osprzęt niemetalowy
do drzwi, zasuwy drzwiowe niemetalowe, klamki do drzwi niemetalowe, dzwonki do drzwi niemetalowe, nieelektryczne, kołatki
do drzwi niemetalowe, zasuwki drzwiowe niemetalowe, zawory, niemetalowe, inne niż części maszyn, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, zamknięcia [wieczka, pokrywki] niemetalowe, szkło
srebrzone [lustra], gabloty [meble], kółka do zasłon, krążki z tworzyw
sztucznych do zasłon [na linki], szyny do zasłon, karnisze do zasłon,
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figurki z wosku, przewijaki, szafki pod umywalki, łóżka wodne
nie do celów leczniczych, kadzie drewniane do zlewania wina, obiekty nadmuchiwane powietrzem do reklam, rączki do narzędzi niemetalowe, maty do przewijania niemowląt, kolebki, kuranty wiatrowe
[dekoracja], stoły kreślarskie, stojaki na czasopisma, stojaki do wystawiania gazet, paliki namiotowe, niemetalowe, 21 przybory kuchenne
i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem
pędzli malarskich), 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, przykrycia na akwaria, kosze na śmieci, przyrządy do demakijażu, odkurzacze nieelektryczne, urządzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów medycznych, przesiewacze popiołu [przybory gospodarstwa
domowego], szczoteczki do brwi, wanienki dla niemowląt przenośne, podgrzewacze butelek dla niemowląt nieelektryczne, maty
do pieczenia, odpady bawełny do czyszczenia, kubki, miednice, zraszacze, miotły, kufle do piwa, podpórki i uchwyty do kwiatów [układanie, rozmieszczanie kwiatów], zraszacze do podlewania kwiatów
i roślin, doniczki okienne, doniczki na kwiaty, ścierki do mycia podłóg, szczotki do szorowania, pudełka na słodycze, włosie do produkcji szczotek, patelnie, szpilki kuchenne metalowe, końcówki wylotowe, sitka do konewek, deski do krojenia chleba, pojemniki na chleb,
kosze na chleb, deski do prasowania, podstawki pod żelazka do prasowania, szczotki, szczotki do szkła lamp, szczotki do misek klozetowych, materiały do wytwarzania pędzli, szczotki, popiersia z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, maselniczki, klosze do przykrywania
masła, ircha do czyszczenia, porcelana chińska [bibeloty], garnki
utrzymujące ciepło nieelektryczne, zamknięcia pokrywek do garnków, urządzenia do dezynfekcji, do użytku osobistego, kieliszki do jajek, kubły, gąsiory szklane, wiaderka do lodu, szczotki elektryczne,
z wyjątkiem części maszyn, grzebienie elektryczne, szkło emaliowane, flaszeczki, zestawy do oliwy i octu, pałeczki [sprzęt kuchenny],
pułapki na myszy, bidony, figurki z porcelany, ceramiki, gliny lub
szkła, cedzaki [przybory gospodarstwa domowego], buteleczki, butelki, otwieracze do butelek, packi na muchy, foremki do lodu, formy,
foremki [przybory kuchenne], frytownice nieelektryczne, wyciskacze
do owoców nieelektryczne do celów domowych, żłoby dla zwierząt,
rękawice ogrodnicze, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, obrączki dla drobiu, półmiski do jarzyn, zestawy do przypraw,
polewaczki, dziobki naczyń, szkło na szyby samochodowe [półprodukty], szkło do którego wprowadzono cienkie przewodniki elektryczne, szkło surowe lub półprzetworzone, z wyjątkiem szkła konstrukcyjnego, butle szklane [pojemniki], balony szklane [pojemniki],
pudełka szklane, szkło [naczynia], nici z włókna szklanego nie do celów włókienniczych, włókna szklane, inne niż do izolacji i celów włókienniczych, miski ze szkła, mozaiki ze szkła nie do celów budowlanych, szkło sproszkowane do dekoracji, szklane kapsle, wyroby
szklane malowane, wata szklana, inna niż do izolacji, grille [kuchenne], elementy podtrzymujące ruszt, przepychaczki do czyszczenia
odpływu, urządzenia do rozciągania rękawiczek, serwetniki, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, rękawice do prac domowych, gąbki ścierne do szorowania skór, prasy do spodni, elektryczne
urządzenia do wabienia i zabijania owadów, łapki na insekty, zbiorniki termoizolacyjne, termosy, termosy do napojów, termoizolowane
pojemniki na żywność, stoliki [tace], filtry do kawy nieelektryczne,
dzbanki do kawy, nieelektryczne, młynki do kawy, ręczne, dzbanki
do parzenia kawy, nieelektryczne, serwisy do kawy, kufle, szczotki
do rozsmarowywania smoły, grzebienie, grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, etui na grzebienie, dzbanki, karafki, podkładki
na stół pod naczynia nie z papieru i nie z tkanin, klosze do przykrywania sera, rondle, słoiki na herbatniki, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, gasidła do świec, profitki [okrągłe osłonki
(ozdobne) dla ochrony lichtarza przed spływającą ze świecy stearyną], elementy napinające do odzieży, prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], haczyki do zapinania guzików, formy, foremki do ciast [przybory kuchenne], menażki, kotły, garnki kuchenne, przybory kuchenne
nieelektryczne, kosze do użytku domowego, butle, korkociągi, przybory kosmetyczne, urządzenia do nadawania kształtu krawatom,
kryształ [wyroby szklane], formy do ciastek, pojemniki kuchenne,
przybory kuchenne, garnki kuchenne [komplety], preparaty zawierające płyny wymienno -cieplne do chłodzenia żywności, do celów gospodarstwa domowego, butelki chłodnicze, torby izotermiczne,
dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, pojemniki na kleje,
świeczniki, komplety do likieru, majolika, osłony na doniczki nie z pa-
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pieru, koziołki pod noże na stół, mieszarki ręczne do sporządzania
koktajli, mieszalniki nieelektryczne do celów domowych [blendery],
ściereczki do wycierania kurzu, mopy, młynki do użytku domowego
ręczne, wodne aparaty do płukania jamy ustnej, nocniki, szczoteczki
do paznokci, sztuczne jajka, ręczne urządzenia do wytwarzania makaronu, pucharki na owoce, szkło opalowe, szkło mleczne, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, dozowniki do ręczników papierowych, kosze na papier, talerze papierowe, rozpylacze do perfum,
froterki do parkietów nieelektryczne, młynki do pieprzu, ręczne, pieprzniczki, szczotki dla koni, koszyki piknikowe z naczyniami, płytki
zapobiegające kipieniu mleka, foremki do wycinania ciasteczek, polerowanie urządzenia i aparaty nieelektryczne do polerowania,
do celów domowych, rękawice do polerowania, skóra do polerowania, materiały do polerowania [nabłyszczania], z wyjątkiem preparatów, papieru i kamieni, porcelana, pudełka na kanapki, puderniczki,
puszek do pudru, ręczne narzędzia do czyszczenia, waciki czyszczące, szmatki do czyszczenia, pakuły czyszczące, szklane włókno krzemowe, inne niż do celów włókienniczych, krzemionka roztopiona
[produkt półprzetworzony], inna niż dla budownictwa, spryskiwacze,
pędzle do golenia, oprawki do pędzli do golenia, pułapki na szczury,
rozpylacze perfum, pochłaniacze dymu do użytku domowego, tarki
[sprzęt kuchenny], trzepaczki nieelektryczne, łyżki do mieszania
[przybory kuchenne], mieszadełka do koktajli, salaterki, solniczki, łopatki [sprzęt kuchenny], szczotki do czyszczenia pojemników, miski,
łopatki [sztućce], zmywaki metalowe do szorowania, zmywaki ścierne do celów kuchennych, szyldy z porcelany lub ze szkła, ubijaczki
nieelektryczne do użytku domowego, deski do krojenia do kuchni,
szybkowary nieelektryczne, łyżki wazowe, łyżki do butów, szczotki
do obuwia, przyrządy do woskowania i polerowania butów, nieelektryczne, kopyta szewskie, przykrywki do dań (potraw), naczynia, stojaki stołowe na gorące potrawy, gąbki do celów domowych, uchwyty
toaletowe na gąbki, szczecina świńska, rondelki, tygielki, mydelniczki, naczynia na mydło, dozowniki mydła, sita [przybory gospodarstwa domowego], tace obrotowe, kółka na serwetki, cedzaki, przesiewacze, sita [przybory gospodarstwa domowego], syfony do wody
gazowanej, skarbonki, naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, okładki, uchwyty na karty menu, szkło płaskie szlifowane [materiał surowy], torebki do wyciskania kremu przy dekoracji,
dysze do węży zraszających, szczotki do mycia naczyń, stalowe wiórki do czyszczenia, wieszaki na ręczniki [pręty i koła], statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, ściereczki do wycierania kurzu, szczotki
z piór do wycierania kurzu, naczynia stołowe, prawidła do butów,
prawidła do butów z cholewami, wiadra płócienne, kuwety [pojemniki na nieczystości dla zwierząt], zgrzebła, wazy do zup, tace do użytku domowego papierowe, tace do użytku domowego, patery, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, serwisy [zastawy stołowe],
filiżanki, sitka do zaparzania herbaty, pudełka na herbatę, czajniczki
do herbaty, przykrycia na czajniczek, serwisy do herbaty, sitka
do herbaty, nóż piekarniczy, wałki do ciasta domowe, talerze, szczotka mechaniczna, trzepaczki do dywanów [nie będące maszynami],
szczecina zwierzęca [szczotkarstwo], grzebienie dla zwierząt, szufelki
lub urządzenia do zbierania okruszyn ze stołu, przybory toaletowe,
kosmetyczki na przybory toaletowe, uchwyty na papier toaletowy,
dozowniki papieru toaletowego, gąbki toaletowe, pokrywki do garnków, garnki, wyroby garncarskie, łopatki do ciast, nieelektryczne lodówki turystyczne, poidła, klatki dla zwierząt domowych, lejki,
szklanki do napojów, kieliszki, słomki do picia, rożki do picia, koryta,
pokrowce na deski do prasowania, spodki, urny, wazony, wanienki
dla ptaków, klatki dla ptaków, obrączki dla ptaków, gofrownice
do ciast, nieelektryczne, deski pralnicze, klamerki do mocowania bielizny na sznurze, stojaki do suszenia prania, suszarki do bielizny, balie,
imbryki nieelektryczne, talerze jednorazowego użytku, pipety
[do degustacji win], wyżymaczki do mopów, odpady wełniane
do czyszczenia, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, nici dentystyczne, wykałaczki, pojemniki na wykałaczki,
miksery domowe nieelektryczne, akwaria, terraria domowe [uprawa
roślin], terraria domowe, cukiernice, 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, liny
holownicze do samochodów, sznurki do zawieszania obrazów, taśmy
do podwiązywania winorośli, wiązadła niemetalowe, żyłki do wiązania niemetalowe, łyko, odpady bawełniane do wyściełania, bawełna
surowa, pakuły bawełniane, uszczelnienia włóknowe do statków,
sznurki do wiązania, niemetalowe, wiązadła niemetalowe do celów
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rolniczych, sznury, sznurki do pakowania, puch [pierze], puch [pierzyny], pokrowce na pojazdy [plandeki], pierze tapicerskie, pierze na pościel, watolina do filtrowania, sieci rybackie, plecionki ze słomy na butelki, kłaczki jedwabne, wiązadła do snopów, tekstylia
z nieprzetworzonych włókien, szklane włókno do celów włókienniczych, trawa tapicerska, konopie, pasy z konopi, hamaki, nosidła
do transportu ładunków niemetalowe, wióry drewniane, wełna
drzewna, taśmy do żaluzji, juta, liny niemetalowe, włosie z wielbłądów, czesankowa wełna, kapok, włókna węglowe do celów włókienniczych, kokony, włókno kokosowe, włókna z tworzyw sztucznych
do celów włókienniczych, pasy do transportu ładunków, niemetalowe, worki na zwłoki, płótno żaglowe, włókna bawełny, markizy z tworzyw sztucznych, markizy z materiałów tekstylnych, sieci, sznurki
na sieci, sieci do hodowli ryb, sieci, siatki, szpagat papierowy, dratwa,
plecione rzemyki [baty, bicze], brezenty, wyściółki, materiały obiciowe, nie z gumy i nie z tworzyw sztucznych, materiały do pakowania
[wypychania], nie z gumy i nie z tworzyw sztucznych, worki pocztowe, szklane włókno krzemowe do celów włókienniczych, włókna
z ramii, rafia, cezy, len surowy [płótno], jedwab surowy, włosie końskie, worki do transportu i przechowywania materiałów luzem, trociny, runo, jedwabne odpady, żagle, sidła, sznury na baty, bicze, szelki
do transportu ładunków niemetalowe, owcze runo, wodorosty morskie do wypychania, żagle do bojerów, liny, sizal, włókna ostnicy, wełna zgrzebna, drabinki sznurowe, słoma tapicerska, sieci do maskowania, przykrycia do maskowania, liny niemetalowe, włókna tekstylne,
włosie, worki do pakowania z materiałów tekstylnych, sznury do pakowania, woreczki do prania wyrobów dziewiarskich, wata tapicerska, pakuły, płótno tamowe smołowane [górnictwo], wełna tapicerska, surowa lub impregnowana wełna, kłaczki wełniane, markizy,
23 przędza i nici dla włókiennictwa, przędza z bawełny, nici i przędza
z bawełny, kordonek, nici i przędza elastyczna do celów włókienniczych, nici, nici i przędza z włókna szklanego do celów włókienniczych, nici metalowe do haftu, nici kauczukowe do celów włókienniczych, nici i przędza konopna, nici i przędza z juty, nici i przędza
z włókna kokosowego, nici i włókna ze sztucznego jedwabiu, nici
z tworzyw sztucznych do celów włókienniczych, nici i przędza z lnu,
nici i przędza do szycia, jedwab uprzędzony, włókno i nici z jedwabiu,
nici i przędza do haftowania, nici i przędza do cerowania, przędza,
przędza wełniana, nici i przędza wełniane, 24 tekstylia i wyroby włókiennicze, nie ujęte w innych klasach, narzuty na łóżko, obrusy, serwetki tekstylne do demakijażu, bielizna kąpielowa [z wyjątkiem
odzieży], tkaniny nie przepuszczające gazów na balony aerostatyczne, sztandary, barchan, narzuty na łóżko, papierowe narzuty na łóżka,
bielizna pościelowa, pościel, pokrowce na poduszki, sukna bilardowe, brokaty, tkanina z kordonku, szewiot [tkanina], tkaniny bawełniane, krepon, adamaszek, wsypa [bielizna pościelowa], drogiet [tkaniny], pokrowce do drukarek z materiałów tekstylnych, zasłony
prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, chorągiewki, drelichy, flagi [niepapierowe], kołderki do przykrywania
nóg, tekstylne materiały do filtrowania, filc, tkaniny lniane, flanela
[tkanina], ratyna [tkanina], podszewki [tkaniny], tkaniny płócienne
na buty, zasłony z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, uchwyty do zasłon z materiałów tekstylnych, gaza [tkanina],
flanela sanitarna, tkaniny do celów włókienniczych, tkaniny z włókna
szklanego do celów włókienniczych, włosianka [materiał na worki],
płótno klejowe, inne niż do materiałów piśmiennych, trykot [materiał], płótno konopne, tkaniny konopne, bielizna domowa, podszewki
do kapeluszy, drukowane tkaniny perkalowe, wsypy [pokrowce
na materace], dżersej [materiał], materiały z juty, płótna do gobelinów i haftów, podstawki pod kieliszki [z tkanin], płótna do sera, kaliko
[perkal], poszewki na poduszki, poszewki, krepa [tkanina], tkaniny
ze sztucznego jedwabiu, tkaniny imitujące skóry zwierzęce, całuny,
marabut [materiał], pokrycie na materace, okładziny do mebli z tworzyw sztucznych, tkaniny obiciowe, okładziny do mebli z surowców
włókienniczych, moleskin [tkanina], moskitiery, obrusy na stół [niepapierowe], kotary na drzwi [zasłony], tkaniny z ramii, ścierki do osuszania szkła [ręczniki], pledy podróżne, aksamit, firanki, śpiwory [poszwy
zastępujące prześcieradła], pokrowce ochronne na meble, jedwab
[tkanina], tkaniny jedwabne do szablonów drukarskich, tkaniny z ostnicy, klejonka [płótno klejone], pledy, materiały tekstylne, etykiety
z materiału, dzianina, tafta [tkanina], tworzywa sztuczne [substytuty
tkanin], ręczniki do twarzy tekstylne, ręczniki tekstylne, tkanina
do obuwia, tkaniny, chusteczki do nosa [tekstylne], obrusy stołowe
[niepapierowe], bieżniki stołowe, serwetki tekstylne, ściereczki niepapierowe, serwety na stół niepapierowe, pokrowce na deski toale-
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towe [tkaniny], płótno, prześcieradła [tkaniny], tiul, materiały tekstylne nietkane, ceraty [obrusy], obicia ścienne z materiałów tekstylnych,
materiały na bieliznę osobistą, bielizna wzorzysta, rękawice toaletowe, tkaniny elastyczne, materiały lepkie przyklejane na gorąco, tkaniny pokryte motywem rysunkowym do haftowania, tkaniny wełniane,
zefir [tkanina], 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, obcasy, napletki,
zapiętki do obuwia, garnitury, majtki dziecięce, wyprawka dziecięca
[ubrania], stroje kąpielowe, kąpielówki, płaszcze kąpielowe, czepki
kąpielowe, sandały kąpielowe, pantofle kąpielowe, bandany na szyję,
berety, getry, odzież z imitacji skóry, odzież dla automobilistów,
odzież, odzież papierowa, daszki [nakrycia głowy], boa na szyję, trykoty [ubrania], biustonosze, ornaty, sukienki, czepki kąpielowe, podszewki [elementy ubrań], poszetki, stroje na maskaradę, rękawiczki
z jednym palcem, kamizelki dla rybaków, obuwie piłkarskie, ogrzewacze stóp nieelektryczne, gabardyna [ubrania], kalosze, getry, pasy
do przechowywania pieniędzy [odzież], antypoślizgowe przybory
do obuwia, paski [odzież], odzież gimnastyczna, obuwie gimnastyczne, półbuty, chusty, rękawiczki [odzież], halki [bielizna], karczki koszul, koszule, napierśniki, plastrony [koszule], drewniaki, spodnie, taśmy do getrów, pod stopy, szelki, pasy do pończoch [bielizna],
kapelusze, szkielety do kapeluszy, kurtki [odzież], dżerseje [ubrania],
żakiety pikowane [ubrania], gorsety [bielizna], mycki, piuski, kaptury
[odzież], podszewki gotowe [część garderoby], kieszenie do odzieży,
odzież gotowa, nakrycia głowy, staniki, gorsety [bielizna], kołnierzyki, kołnierzyki przypinane, krawaty, fulary [ozdobne krawaty], koszule
z krótkimi rękawami, śliniaki niepapierowe, odzież ze skóry, legginsy,
bielizna, liberie, manipularze [liturgia], mankiety [ubranie], prochowce, pelisy, mantyle [szale hiszpanek], gorsety, mitry [nakrycia głowy],
szlafroki, mufki [odzież], czapki [nakrycia głowy], daszki do czapek,
okrycia wierzchnie [odzież], nauszniki [odzież], kombinezony [odzież],
pantofle domowe, kapelusze papierowe [odzież], kurtki z kapturem
chroniące przed zimnem i wiatrem, peleryny, futra [odzież], halki,
półhalki, poncza, swetry, piżamy, odzież dla kolarzy, obwódki do obuwia, odzież wodoodporna, spódnice, sandały, sari, sarongi, ochraniacze kołnierzy, szarfy [do ubrania], maski na oczy do spania, woalki
[odzież], berety, kwefy [odzież], bryczesy [spodnie], buty sznurowane, okucia metalowe do obuwia, buty, podeszwy butów, cholewki
do obuwia, czubki do butów, obuwie, bluzy, fartuchy [odzież], potniki, rękawice narciarskie, buty narciarskie, spódnico -spodenki tenisowe, slipy, skarpetki, podwiązki do skarpetek, buty sportowe, obuwie
sportowe, boty, cholewki do butów, nakrycia głowy [odzież], espadryle, szale, etole [futra], korki do butów piłkarskich, stroje plażowe,
obuwie plażowe, podwiązki, pończochy, pończochy wchłaniające
pot, napletki do pończoch, podwiązki do pończoch, rajtuzy, swetry,
T-shirty, togi, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, dzianina
[odzież], koszulka gimnastyczna, turbany, palta, mundury, bielizna
wchłaniająca pot, majtki, kombinezony dla narciarzy wodnych, kamizelki, wyroby pończosznicze, cylindry [kapelusze], 26 koronki, hafty,
wstążki i sploty, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty,
emblematy nie z metali szlachetnych, emblematy ozdobne, aplikacje
[pasmanteria], naramienniki, opaski elastyczne do podtrzymywania
rękawów, taśmy elastyczne, wstążki [artykuły pasmanteryjne], sznury
do odzieży, sznurki lamówkowe, wstawki do ubrań (skrawki), broszki
[dodatki ubraniowe], kordonek [pasmanteria], łaty przyklejane na gorąco do dekoracji artykułów tekstylnych [artykuły pasmanteryjne],
napy, brody sztuczne, sztuczne wąsy, taśmy do zasłon, pióra [dodatki
do ubrań], ozdoby [hafty], naparstki do szycia, fiszbiny do gorsetów,
łaty przyklejane na gorąco do reperacji wyrobów włókienniczych,
lamety [ozdoby odzieży], frędzle, girlandy sztuczne, blaszki z miki,
hafty złote, zapięcia do pasków, wstążki do włosów, czepki do farbowania włosów, wsuwki do włosów, szpilki do włosów, siatki na włosy,
kokardy do włosów, ozdoby do włosów, wsuwki do włosów, włosy
do przedłużania, treski z włosów, haftki [artykuły pasmanteryjne],
igły ściągające (łączące), klipsy do spodni dla kolarzy, zapięcia do szelek, ozdoby do kapeluszy nie z metali szlachetnych, falbanki koronkowe, lamówki do ubrań, dziurki, pętelki do odzieży, falbany do odzieży, zapięcia do ubrań, falbany do spódnic, haczyki i taśmy
samoprzyczepne, guziki, haczyki, zaczepy do kilimów, wkładki
sztywne do kołnierzyków, wieńce z kwiatów sztucznych, sztuczne
kwiaty, owoce sztuczne, sztuczne rośliny, artykuły pasmanteryjne,
z wyjątkiem nici, szelki do prowadzenia dzieci, lokówki, inne niż przyrządy ręczne, papiloty, ludzkie włosy, etui na igły, pudełka na igły,
poduszeczki do igieł, igły, igły do czesarek wełny, pudełka na przybory do szycia, igły do szycia, obrębki sztuczne, szpilki do kręcenia włosów, błyskotki do ubrań, koraliki, inne niż do robienia biżuterii, peru-
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ki, sztuczne włosy, pikoty [koronka], koronkowe ozdoby, wstęgi
do dekorowania, pompony, suwaki, zamki błyskawiczne do toreb,
rozetki [artykuły pasmanteryjne], igły rymarskie, sznury do obszywania ubrań, czółenka do wyrobu sieci rybackich, haftki do gorsetów,
zapięcia do bluzek, sprzączki do ubrań, nawłóczka, sznurowadła
do butów, haczyki do obuwia, igły szewskie, dziurki przy butach,
sprzączki do obuwia, zapięcia do obuwia, ozdoby do obuwia
nie z metali szlachetnych, naramienniki (poduszki), hafty srebrne,
szpulki do przechowywania muliny lub wełny [nie będące częściami
maszyn], numery startowe, poduszeczki do szpilek, szpilki, inne niż
biżuteria, hafty, szydełka do haftowania, grzybki do cerowania, igły
do cerowania, strusie pióra [dodatki ubraniowe], druty do robót dziewiarskich, tupety, peruczki, galony, chwosty [pasmanteria], pióra ptasie [dodatki do ubrań], litery do znakowania bielizny, monogramy
do znakowania bielizny, cyfry do znakowania bielizny, koronki wełniane, 27 dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne
materiały do pokrywania podłóg, draperie (nietekstylne), dywaniki
samochodowe, maty łazienkowe [dywaniki], wykładziny podłogowe
winylowe, wykładziny podłogowe, wycieraczki [słomianki], maty antypoślizgowe, darń sztuczna, linoleum, maty, maty z plecionej liny
na stoki narciarskie, tapety, maty z trzciny, wykładziny podłogowe
izolujące, tapety tekstylne, maty gimnastyczne, dywaniki, tapety
[draperie], nietekstylne, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, sprzęt wędkarski, haczyki wędkarskie, żyłki wędkarskie, kołowrotki wędkarskie,
wędki, linki, żyłki wędkarskie, grzechotki, rękawice baseballowe, gry
konstrukcyjne, klocki [zabawki], okładziny do stołów bilardowych,
kręgle, kreda do kijów bilardowych, kule bilardowe, kije bilardowe,
stoły bilardowe, stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetonami, karty do bingo, spławiki [sprzęt wędkarski], bobsleje, deski
do pływania, przyrządy gimnastyczne, łuki do strzelania, przybory
do łuków do strzelania, rękawice bokserskie, gry planszowe, ozdoby
choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], stojaki do choinek, warcaby [gry], plansze do gry w warcaby, naciągi
do rakiet, przyrządy do reperacji darni [akcesoria golfowe], gra w domino, latawce, przynęty zapachowe do łowiectwa i wędkarstwa,
buty łyżwiarskie, łyżwy, elektroniczne tarcze, ochraniacze łokci [artykuły sportowe], ekspandery, rowery treningowe stacjonarne, modele
pojazdów przeskalowane, pistolety do paintballa [artykuły sportowe], maski zabawkowe, rękawice do szermierki, maski szermiercze,
broń do szermierki, lotki [gry], samochody sterowane radiem [zabawki], gry automatyczne lub na żetony, automaty do gier hazardowych,
przyrządy do ćwiczeń fizycznych, urządzenia do gry, aparatura
do sztuk magicznych, gry towarzyskie (salonowe), pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], paralotnie, dzwonki na choinkę,
rękawice golfowe, kije golfowe, torby na kije golfowe, na kółkach lub
bez, przyrządy do gimnastyki, rękawice do gier, lotnie, hantle, kusze
[artykuły sportowe], kalafonia używana przez sportowców, szpule
do latawców, kije hokejowe, podkowy do zabawy, żetony do gier hazardowych, żetony do gier, kalejdoskopy, karty do gry, karuzele, kręgle [gry], uchwyty do świeczek choinkowych, podbieraki dla wędkarzy, uprząż wspinaczkowa, cukierki-petardy, nakolanniki [artykuły
sportowe], wabiki do myślistwa lub rybołówstwa, konfetti, bąki [zabawki], torby na sprzęt do krykieta, przynęty stosowane w wędkarstwie, sztuczne, końcówki do kijów bilardowych, gwizdki (wabiki)
myśliwskie, balony do zabawy, dętki do piłek do gry, pneumatyczne
pistolety [zabawki], mahjongs, kukiełki, oprzyrządowanie i urządzenia do kręgli, maszty do desek windsurfingowych, zabawki ruchome,
przeskalowane zestawy modeli [zabawki], amunicja do broni do gry
w paintballa [artykuły sportowe], siatki [artykuły sportowe], pachinko, papierowe czapeczki na przyjęcia, piniaty, pistolety [zabawki],
zabawki wypchane, pluszowe zabawki, pierścienie do rzucania [gry],
worki treningowe, urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie,
lalki, łóżka dla lalek, butelki do karmienia lalek, domki dla lalek,
ubranka dla lalek, pokoiki dla lalek, puzzle, więcierze [pułapki
na ryby], smycze do desek surfingowych, ringo, przyrządy do zjeżdżania z góry po śniegu, rolki do stacjonarnych rowerów ćwiczeniowych, hulajnogi [zabawki], rolki, łyżworolki, koła do ruletki, zdrapki
do gier loteryjnych, naciągi do rakiet (syntetyczne), szachownice, szachy [gra], konie na biegunach [zabawki], kotyliony na imprezy, tańce
[zabawki na przyjęcia, bibeloty], żarty [atrapy], nagolenniki [artykuły
sportowe], tarcze strzelnicze, rękawice [akcesoria do gier], sanki [artykuły sportowe], łyżwy, siatki na motyle, śnieg sztuczny na choinki,
śnieżne kule, rakiety śnieżne, ochraniacze [części strojów sportowych], baseny kąpielowe [zabawki], deski do pływania, spławiki, pła-
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wiki do wędkarstwa, płetwy do pływania, rękawki do pływania, pasy
do pływania, kapoki do pływania, skóra focza [pokrycia na narty],
bańki mydlane [zabawki], deskorolki, pokrycie ślizgów nart, wiązania
do nart, narty, krawędzie nart, skrobaczki do nart, wosk do nart, deski
snowboardowe, torby na narty i deski surfingowe, automaty [automaty do gier], piłki do gier, gry, kule do gry, kulki do gry, stoły do piłkarzyków, kości do gry, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych,
pojazdy [zabawki], kije do gier, tyczki do uprawiania skoku o tyczce,
bloki startowe [artykuły sportowe], urządzenia zaciskowe [sprzęt
do wspinaczki górskiej], katapulty [artykuły sportowe], kontrolery
do konsoli gier, deski windsurfingowe, deski surfingowe, narty surfingowe, pałeczki sztafetowe, ekrany maskujące [artykuły sportowe],
misie pluszowe, aparaty do wyrzucania piłek tenisowych, siatki tenisowe, maski teatralne, suspendery, stoły do tenisa stołowego, rzutki
strzelnicze [tarcze], przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych,
gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, trampoliny,
trampoliny [artykuły sportowe], trapezy [uprząż] do desek windsurfingowych, trik-trak [gra], automaty do gier wideo, narty wodne, choinki z materiałów syntetycznych, huśtawki, kubki na kości do gry,
rzutki, strzałki [gra], dyski sportowe, latające krążki [zabawki], kapiszony do pistoletów [zabawki], kapiszony wybuchowe [zabawki],
29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane,
mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne,
ajvar [pasta warzywna], mleko albuminowe, wyciągi z wodorostów
do celów spożywczych, alginiany do celów spożywczych, koktajle
jajeczne bezalkoholowe, przecier jabłkowy, ostrygi nieżywe, kaszanka, fasolka konserwowa, rosół, zawierające tłuszcz pasty do kanapek,
masło, krem na bazie masła, daktyle, zsiadłe mleko, jaja, żółtka jajek,
jaja w proszku, białko do celów kulinarnych, białka jajek, groszek konserwowy, masło arachidowe, orzeszki arachidowe preparowane, korniszony, czipsy odtłuszczone, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, ryby solone, ryby konserwowane, ryby nieżywe, filety rybne,
żywność przygotowywana z ryb, konserwy rybne, klej rybi do środków spożywczych, potrawy z ryb dla ludzi, przeciery rybne, przetworzona ikra rybia, mięso, mięso konserwowane, koncentraty rosołu,
ekstrakty mięsne, galarety mięsne, konserwy mięsne, mięso solone,
chipsy owocowe, owoce konserwowane w alkoholu, galaretki owocowe, miąższ owoców, przekąski na bazie owoców, galaretki jadalne,
krewetki różowe [nieżywe], drób, nieżywy, żelatyna, warzywa gotowane, warzywa suszone, warzywa konserwowane, warzywa w puszkach, przeciery warzywne, sałatki warzywne, opiekane wodorosty,
śledzie, homary nieżywe, dżem imbirowy, jogurt, zupy jarzynowe
(przetwory), masło kakaowe, flaki, owoce lukrowane, chipsy ziemniaczane, płatki ziemniaczane, ziemniaki zapiekane w cieście, ser, kawior, kefir [napój mleczny], hummus [pasta z ciecierzycy], kimchi [danie z kiszonych warzyw], szpik kostny zwierzęcy jadalny, olej kostny,
jadalny, masło kokosowe [olej kokosowy], tłuszcz kokosowy, wiórki
kokosowe, olej kokosowy, kompoty, mleko skondensowane, dżemy,
czosnek konserwowy, zupy, raki, nieżywe, krokiety, skorupiaki, nieżywe, kumys [napój mleczny], podpuszczka, łosoś, langusty, nieżywe,
wątroba, pasztet z wątróbki, olej z siemienia lnianego spożywczy, lecytyna spożywcza, soczewica konserwowana [warzywa], olej kukurydziany, migdały mielone, margaryna, marmolada, mleko, enzymy
mlekowe do celów spożywczych, napoje mleczne z przewagą mleka,
mleczne produkty, koktajle mleczne, serwatka, małże jadalne nieżywe, orzechy preparowane, owoce gotowane, owoce konserwowane,
mrożone owoce, owoce w puszkach, sałatki owocowe, oleje jadalne,
oliwki konserwowane, olej z oliwek jadalny, olej z orzechów palmowych [żywność], olej palmowy jadalny, pektyna do celów spożywczych, soki roślinne do gotowania, piccalilli, pikle, grzyby konserwowane, pyłki kwiatowe jako żywność, sos żurawinowy [kompot],
protokwasza [kwaśne mleko], olej rzepakowy jadalny, riażenka [sfermentowane gotowane mleko], rodzynki, śmietana [produkty mleczarskie], nasiona spożywcze, anchois, sardynki, kapusta kwaszona,
skórki owocowe, małże (mięczaki) nieżywe, szynka, bita śmietana,
jaja ślimacze [jadalne], wieprzowina, smalec, strzykwy nieżywe, poczwarki jedwabnika jadalne, olej sezamowy, tahini [pasta z ziarna
sezamowego], krewetki [nieżywe], śmietana kwaśna, soja konserwowana spożywcza, mleko sojowe [namiastka mleka], pestki słonecznika, olej słonecznikowy do celów spożywczych, bekon, tłuszcze jadalne, łój spożywczy, składniki do sporządzania zup, tuńczyk, tofu,
przecier pomidorowy, sok pomidorowy do celów kulinarnych, trufle
konserwowane, małże [nieżywe], aloes spożywczy, gniazda ptaków
jadalne, dziczyzna, nieżywa, kiełbasy, kiełbaski w cieście, wędliny,
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preparaty do produkcji bulionu, cebula konserwowana [warzywa],
30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, 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, lód, wodorosty [przyprawy], anyż, aromaty do napojów, inne niż oleje esencyjne, aromaty,
inne niż oleje esencyjne, mąka pszenna, aromaty do ciast, inne niż
oleje esencyjne, proszek do pieczenia, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, ocet piwny, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, środki wiążące do lodów spożywczych, mączka
z roślin strączkowych, słodycze [cukierki], bułeczki słodkie, chleb,
chleb bezdrożdżowy, kanapki, herbatniki petit-beurre, cheeseburgery, chow-chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos], kuskus [kasza],
curry [przyprawa], słodkie sosy do deserów na bazie mleka i żółtek
(custard), musy deserowe, lody, herbata mrożona, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, esencje do artykułów żywnościowych, z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów esencyjnych,
ocet, wermiszel, preparaty do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domowego, mięso zapiekane w cieście, mięsne sosy, pomadki [cukierki], musy owocowe [sosy], sajgonki, mleczko pszczele,
galaretki owocowe [słodycze], kukurydzianka/mamałyga [potrawa
na wodzie lub mleku], jęczmień łuskany, mąka z jęczmienia, jęczmień
gnieciony, napoje na bazie herbaty, chipsy [produkty zbożowe], preparaty zbożowe, batoniki zbożowe, przekąski zbożowe, przyprawy,
goździki [przyprawa], glukoza do celów kulinarnych, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, kasza manna, kasze spożywcze, owies
gnieciony, płatki owsiane, kasza owsiana, mąka owsiana grubo zmielona, owies łuskany, chałwa, drożdże, miód, imbir [przyprawa], jogurt
mrożony [lody spożywcze], kawa, substytuty kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, aromaty kawowe, napoje na bazie kawy, kakao,
napoje na bazie kakao, cukierki, kapary, karmelki [cukierki], mąka
ziemniaczana do celów spożywczych, guma do żucia, biszkopty, keczup, sól kuchenna, sól do konserwowania żywności, krakersy, napary, inne niż do celów leczniczych, ciasta, lukier do ciast, zioła konserwowane [przyprawy], ciasto w proszku, paszteciki, lód, kurkuma
do żywności, lukrecja [cukiernictwo], batony lukrecjowe [cukiernictwo], nasiona lnu do celów spożywczych dla ludzi, kukurydza mielona, kukurydza palona, płatki kukurydziane, grysik kukurydziany,
mąka kukurydziana, makaron rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze],
słodziki/maltoza, słód do celów spożywczych, herbatniki słodowe,
ekstrakt słodowy do celów spożywczych, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, marynaty, marcepan, pasta migdałowa, majonezy,
woda morska do gotowania, mąka, potrawy na bazie mąki, melasa,
syrop cukrowy do celów spożywczych, kleik spożywczy na bazie
mleka, napoje kawowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje czekoladowe z mlekiem, glazury do szynki, produkty z mąki mielonej, gałka muszkatołowa, muesli, produkty spożywcze na bazie
owsa, gotowe potrawy oparte na kluskach, kluski, cukier palmowy,
bułka tarta, sosy do makaronu, paszteciki, placki, słodycze do ssania,
pesto, ptifurki [ciasteczka], naleśniki, pieprz, piernik, mięta do wyrobów cukierniczych, cukierki miętowe, pieprz [przyprawy], pizze, propolis, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, puddingi, kukurydza
prażona [popcorn], tarty (z nadzieniem z jajek, sera, boczku, itp.), pierożki (ravioli), ryż, ciastka ryżowe, przekąski ryżowe, relish [sos przyprawowy na bazie owoców lub warzyw], lód naturalny lub sztuczny,
kawa nie palona, szafran [przyprawa], sago, preparaty usztywniające
do bitej śmietany, sosy sałatkowe, drożdże, zaczyn, czekolada, napoje
na bazie czekolady, musy czekoladowe, ziele angielskie, sól selerowa,
bułki, musztarda, mąka gorczycowa, pasta z soi [przyprawy], mąka
sojowa, sos sojowy, sorbety [lody], sosy [przyprawy], spaghetti, lody,
lody spożywcze w proszku, soda spożywcza, skrobia do celów spożywczych, anyż gwiaździsty, sushi, słodziki naturalne, tabule [sałatka
z kuskus], tako, tapioka, mąka z tapioki do celów spożywczych, herbata, ciasto [masa do pieczenia], enzymy do ciast, makarony, sosy
pomidorowe, tarty (z owocami), tortille, wanilia [aromat], wanilina
[aldehyd, substytut wanilii], gofry, wodorowinian potasowy do celów
kulinarnych, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, zagęszczacze do kiełbasy, przyprawy, preparaty aromatyczne do żywności, cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa], gluten jako
artykuł spożywczy, cukier, pralinki, słodycze ozdobne na choinki, słodycze, suchary, 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], piasek aromatyczny dla zwierząt domowych [ściółka], ostry-

3616

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

gi żywe, drzewa [rośliny], kora surowa, pnie drzew, jagody [owoce],
cebulki kwiatowe, rośliny strączkowe świeże, odpady z gorzelni [pasza dla zwierząt], pokrzywy, jaja do wylęgania, cykoria [sałata], groch
świeży, orzeszki arachidowe świeże, mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt, makuchy z orzeszków arachidowych dla zwierząt,
ryby żywe, przynęty dla wędkarstwa [żywe], mączka rybna na pasze
dla zwierząt, ogórki świeże, cytryny świeże, sałata świeża, pory świeże, szpinak świeży, pokarm dla zwierząt domowych, wapno do pasz,
ziarno do żywienia zwierząt, mączka dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, słoma [pasza], drób [żywy], karma dla psów, kotów i innych zwierząt, warzywa świeże, jęczmień, papier ścierny dla zwierząt domowych [ściółka], napoje dla zwierząt domowych, ziarna [zboże], zboże
w ziarnach nieprzetworzone, kasze dla drobiu, owies, orzechy laskowe, drożdże jako pasza dla zwierząt, siano, drewno w kłodach, wióry
drewniane do wyrobu miazgi drzewnej, chmiel, szyszki chmielowe,
homary żywe, suchary dla psów, chleb świętojański, ziarno kakaowe
w stanie surowym, ziemniaki, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt,
zarodki [botanika], otręby zbożowe, kiszonki [pokarm dla zwierząt],
orzechy kokosowe, łupiny orzechów kokosowych, orzeszki kola, kopra, korek jako surowiec, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, wieńce z kwiatów naturalnych, raki żywe, skorupiaki [żywe], zioła ogrodowe świeże, dynie, langusty [żywe], preparaty zwiększające
niesienie się kur, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, mąka z siemienia lnianego jako pasza dla zwierząt, mączka lniana [pasza], soczewica świeża [warzywa], kukurydza, makuchy z kukurydzy, słód dla piwowarstwa i gorzelni, migdały [owoce], kasztany jadalne świeże,
produkty do tuczenia zwierząt, pasza dla zwierząt tucznych, menażeria [dzikie, egzotyczne, żywe zwierzęta do celów wystawowych lub
naukowych], słomiane maty [do przykrycia humusu], małże [mięczaki] żywe, kwiaty naturalne, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, orzechy, owoce świeże, oliwki świeże, makuchy, pomarańcze, palmy [liście palmowe], palmy, rośliny,
rośliny suszone do dekoracji, sadzonki, grzyby świeże, grzybnia pieczarkowa [rozchodowa], pieprz [ziołowy], pyłek [materiał surowy],
makuchy rzepaku dla bydła, winorośle, ryż nieprzetworzony, mąka
z ryżu [pasza], rabarbar, ikra rybia, żyto, drewno w stanie surowym,
krzewy róż, buraki, nasiona [ziarna], małże żywe, osad gorzelniany
[pozostałości w czasie produkcji wina], strzykwy żywe, jedwabniki,
jajeczka jedwabników, ości mątwy dla ptactwa, sezam, krzewy, produkty na ściółkę dla zwierząt, słoma na ściółkę, szyszki sosnowe,
zwierzęta żywe, produkty do hodowli zwierząt, darń, torf na ściółkę,
winogrona świeże, wytłoki z owoców, wysłodziny, kwiaty suszone
do dekoracji, trufle świeże, pasze, sól dla bydła, pokarm dla ptaków,
jagody jałowca, choinki, pszenica, kiełki pszenicy jako pasza dla zwierząt, korzenie jadalne, korzenie cykorii, owoce cytrusowe, bagassa
z trzciny cukrowej [w stanie surowym], trzcina cukrowa, cebula świeża [warzywa], 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
bezalkoholowe napoje owocowe, napoje bezalkoholowe, napoje
bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, aperitify bezalkoholowe, jabłkowy sok, piwo, brzeczka piwna,
proszki do napojów gazowanych, pastylki do napojów gazowanych,
koktajle bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe zawierające mleko
orzechowe, produkty do wytwarzania wody mineralnej, preparaty
do produkcji wody gazowanej, esencje do produkcji napojów, nektary owocowe, bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne [napoje],
wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, piwo imbirowe, napoje izotoniczne, woda gazowana, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe],
lemoniada, syropy do lemoniady, woda litowa, piwo słodowe,
brzeczka słodowa, mleko migdałowe [napój], orszada, woda mineralna [napoje], napoje serwatkowe, brzeczka, preparaty do produkcji
napojów, preparaty do sporządzania likierów, napoje bezalkoholowe
z sarsaparilla, woda selcerska, syropy do napojów, napoje na bazie
owoców lub warzyw, woda sodowa, sorbety [napoje], woda stołowa,
sok pomidorowy [napój], moszcz winogronowy, niesfermentowany,
woda [napoje], 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), owocowe
ekstrakty z alkoholem, esencje alkoholowe, ekstrakty alkoholowe,
napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje alkoholowe, inne niż na bazie piwa, anyżówka [likier], aperitify, jabłecznik, cydr [napój alkoholowy], arak,
gruszecznik [wino], koktajle, curacao [likier], napoje [alkoholowe] destylowane, kirsz [alkohol na bazie wiśni], likiery, gorzkie nalewki,
miód pitny, nira [napój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], likier
miętowy, alkohol ryżowy, rum, sake, brandy, piquette [wino z wytło-
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czyn winogronowych], alkohole i likiery wspomagające trawienie,
dżin, wino, whisky, wódka, 34 tytoń, przybory dla palaczy, zapałki,
papier higroskopijny do fajek, popielniczki dla palaczy, ustniki
z bursztynu do papierosów i cygar, papierosy elektroniczne, kamienie do zapalniczek, zapalniczki dla palaczy tytoniu, zbiorniki na gaz
do zapalniczek, tytoń do żucia, zioła do palenia, ustniki do cygarniczek, przybory do czyszczenia fajek, stojaczki na fajki, tabaka, tabakierki, spluwaczki dla żujących tytoń, zapałki, pudełka na zapałki,
pojemniki na zapałki, tytoń, woreczki na tytoń, pojemniki na tytoń,
fajki, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, papierosy, papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych,
papierośnice, filtry do papierosów, ustniki papierosów, bibułka papierosowa, bloczki bibułki papierosowej, cygarniczki, cygaretki, cygara, gilotynki do cygar, cygarnice, humidory, ustniki do cygar,
35 usługi handlu detalicznego dotyczące artykułów spożywczych,
produktów rolnych, ogrodniczych i leśnych, środków do prania, środków do czyszczenia i szorowania, sprzętu do czyszczenia, środków
odkażających, artykułów kosmetycznych/środków do pielęgnacji
ciała, artykułów higienicznych, lekarstw sprzedawanych bez recepty,
suplementów, sztucznych ogni, urządzeń/akcesoriów elektrycznych,
urządzeń elektronicznych i ich akcesoriów, komputerów i akcesoriów
do komputerów, płyt kompaktowych, sprzętu i oprogramowania
komputerowego, urządzeń oświetleniowych, narzędzi, urządzeń
ogrodniczych i ich akcesoriów, rowerów i ich akcesoriów, akcesoriów
samochodowych, zegarów i wyrobów jubilerskich, artykułów piśmienniczych i biurowych, książek i innych druków, mebli i innego
umeblowania, mebli ogrodowych, urządzeń gospodarstwa domowego i kuchni oraz ich akcesoriów, artykułów gospodarstwa domowego, powłok na łóżko, w tym poduszek, pościeli, wyrobów tekstylnych do gospodarstwa domowego, odzieży, nakryć głowy, butów,
wyrobów skórzanych, przyrządów sportowych, zabawek, artykułów
rekreacyjnych, pokarmu dla zwierząt, roślin, wyrobów tytoniowych,
usługi handlu detalicznego online dotyczące artykułów spożywczych, produktów rolnych, ogrodniczych i leśnych, środków do prania, środków do czyszczenia i szorowania, sprzętu do czyszczenia,
środków odkażających, artykułów kosmetycznych/środków do pielęgnacji ciała, artykułów higienicznych, lekarstw sprzedawanych bez
recepty, suplementów, sztucznych ogni, urządzeń/akcesoriów elektrycznych, urządzeń elektronicznych i ich akcesoriów, komputerów
i akcesoriów do komputerów, płyt kompaktowych, sprzętu i oprogramowania komputerowego, urządzeń oświetleniowych, narzędzi,
urządzeń ogrodniczych i ich akcesoriów, rowerów i ich akcesoriów,
akcesoriów samochodowych, zegarów i wyrobów jubilerskich, artykułów piśmienniczych i biurowych, książek i innych druków, mebli
i innego umeblowania, mebli ogrodowych, urządzeń gospodarstwa
domowego i kuchni oraz ich akcesoriów, artykułów gospodarstwa
domowego, powłok na łóżko, w tym poduszek, pościeli, wyrobów
tekstylnych do gospodarstwa domowego, odzieży, nakryć głowy,
butów, wyrobów skórzanych, przyrządów sportowych, zabawek, artykułów rekreacyjnych, pokarmu dla zwierząt, roślin, wyrobów tytoniowych, usługi handlu hurtowego dotyczące artykułów spożywczych, produktów rolnych, ogrodniczych i leśnych, środków
do prania, środków do czyszczenia i szorowania, sprzętu do czyszczenia, środków odkażających, artykułów kosmetycznych/środków
do pielęgnacji ciała, artykułów higienicznych, lekarstw sprzedawanych bez recepty, suplementów, sztucznych ogni, urządzeń/akcesoriów elektrycznych, urządzeń elektronicznych i ich akcesoriów, komputerów i akcesoriów do komputerów, płyt kompaktowych, sprzętu
i oprogramowania komputerowego, urządzeń oświetleniowych, narzędzi, urządzeń ogrodniczych i ich akcesoriów, rowerów i ich akcesoriów, akcesoriów samochodowych, zegarów i wyrobów jubilerskich, artykułów piśmienniczych i biurowych, książek i innych
druków, mebli i innego umeblowania, mebli ogrodowych, urządzeń
gospodarstwa domowego i kuchni oraz ich akcesoriów, artykułów
gospodarstwa domowego, powłok na łóżko, w tym poduszek, pościeli, wyrobów tekstylnych do gospodarstwa domowego, odzieży,
nakryć głowy, butów, wyrobów skórzanych, przyrządów sportowych, zabawek, artykułów rekreacyjnych, pokarmu dla zwierząt, roślin, wyrobów tytoniowych, prowadzenie supermarketów, sklepów
detalicznych oraz sklepów dyskontowych, reklama, reklama przez
media elektroniczne, a zwłaszcza Internet, informacje w Internecie,
zwłaszcza informacje o produktach konsumenckich, informacje w ramach doradztwa dla konsumentów oraz informacje w ramach serwisu klientów, pośredniczenie w transakcjach handlowych dla osób
trzecich, także w Internecie, pośrednictwo w umowach dla telefonii
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komórkowej dla osób trzecich, zarządzanie w działalności handlowej,
planowanie i nadzorowanie rozwoju przedsiębiorstw pod względem
organizatorskim, rekrutacja personelu, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej (pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi zaopatrzenia
osób trzecich (zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw),
36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy, obsługa kart kredytowych, obsługa kart debetowych, emisja
bonów wartościowych, emisja kart kredytowych, emisja czeków podróżnych, operacje bankowe, usługi lombardowe, kredytowanie pod
zastaw, notowania giełdowe, usługi rozliczeń finansowych, pośrednictwo w zakresie pozwoleń na emisję dwutlenku węgla, depozyty
kosztowności, usługi ubezpieczeniowe, usługi maklerów papierów
wartościowych, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego,
maklerstwo, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, usługi w zakresie oszczędzania, usługi funduszy zapomogowych, pośrednictwo
giełdowe, agencje ściągania wierzytelności, ściąganie czynszów,
transfer elektroniczny kapitału, ekspertyzy dla celów fiskalnych, informacja o ubezpieczeniach, informacje bankowe, faktoring, ubezpieczenia od pożaru, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, sponsorowanie finansowe, wycena drewna na pniu,
usługi finansowe w zakresie wyceny wełny, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], usługi finansowe, administrowanie nieruchomościami, wymiana walut, usługi finansowe w zakresie likwidacji i przekształcania przedsiębiorstw, kredyty ratalne,
banki z dostępem bezpośrednim np. przez Internet lub telefon
[home banking], agencje nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, lokaty kapitału, ubezpieczenia zdrowotne, agencje badające zdolność kredytową [kredytowanie], umowy kredytowe połączone ze sprzedażą ratalną [umowy kredytowe], ubezpieczenia
na życie, bankowość hipoteczna, wycena zbiorów numizmatycznych,
organizacja zbiórek, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, wycena
znaczków, wycena biżuterii, wycena antyków, wycena nieruchomości, wycena dzieł sztuki, wycena kosztów naprawy, weryfikacja czeków, doradztwo w zakresie długów, ubezpieczenia morskie, gwarancje [kaucje], ubezpieczenie od wypadków, pożyczki [usługi
finansowe], wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], wynajmowanie mieszkań, fundusz inwestycyjny wzajemny [tworzenie funduszu], pośrednictwo ubezpieczeniowe, zarządzanie finansami, usługi powiernicze, dzierżawa nieruchomości, dzierżawa
gospodarstw rolnych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
ubezpieczenia, depozyty sejfowe, agencje mieszkaniowe [nieruchomości], agencje celne, 37 usługi budowlane, rozbiórka budynków,
zabezpieczanie budynków przed wilgocią, smarowanie pojazdów,
malowanie i naprawy znaków, asfaltowanie, instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, renowacja odzieży, informacja budowlana, informacja o naprawach, czyszczenie budynków od zewnątrz,
budowa pawilonów i sklepów targowych, budowa i naprawy magazynów, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], usługi budowlane,
roboty wydobywcze [górnictwo], szlifowanie, prasowanie bielizny,
pranie na sucho, usługi dekarskie, izolowanie budynków, prasowanie
parowe odzieży, dezynfekcja, eliminacja zakłóceń w instalacjach
elektrycznych, budownictwo przemysłowe, obsługa pojazdów, usługi stacji obsługi samochodów [tankowanie i obsługa], czyszczenie
kominów, naprawa odzieży, montaż rusztowań, tynkowanie, budownictwo portowe, czyszczenie budynków od wewnątrz, budowa i konserwacja rurociągów, instalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawy urządzeń do nawadniania, instalowanie i naprawy alarmów
przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych,
montaż i naprawy instalacji grzewczych, instalowanie oraz naprawa
urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie i naprawy urządzeń dla
chłodnictwa, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa
telefonów, montaż urządzeń kuchennych, instalowanie, konserwacja
oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych, instalacja, konserwacja
i naprawa maszyn, konserwacja, czyszczenie, reperacja skór, obsługa
basenów kąpielowych, renowacja powłok cynowych, usługi hydrauliczne, sztuczne naśnieżanie, stolarstwo meblowe [naprawy], lakierowanie, nadzór budowlany, malowanie, kamieniarstwo, konserwacja
mebli, budowa falochronów, instalowanie drzwi i okien, napełnianie
pojemników z tonerem, konserwacja, czyszczenie i naprawy futer,
polerowanie pojazdów, tapicerowanie mebli, deratyzacja, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie odzieży, czyszczenie pojazdów,
czyszczenie okien, pranie bielizny pościelowej, naprawy i konserwacja projektorów filmowych, naprawa odzieży, obsługa samochodów
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powypadkowych [naprawa], naprawa aparatów fotograficznych, naprawy tapicerskie, naprawa pomp, naprawa parasoli, naprawa zamków, naprawa parasoli przeciwsłonecznych, zegarmistrzostwo [naprawa i konserwacja], odnawianie dzieł sztuki, renowacja mebli,
odnawianie instrumentów muzycznych, zabezpieczanie przed korozją, zabezpieczanie pojazdów przed korozją, bieżnikowanie opon,
wiercenie studni, niszczenie szkodników [innych niż w rolnictwie],
usługi stoczniowe, ostrzenie noży, piaskowanie, naprawa obuwia,
usługi eksploatacji kamieniołomów, murowanie, układanie nawierzchni drogowych, oczyszczanie dróg, tapetowanie, wiercenie
szybów olejowych lub gazowych, regeneracja silników zużytych lub
częściowo zniszczonych, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, budownictwo podwodne, naprawy podwodne,
wynajem koparek, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem buldożerów, wynajem pomp kanalizacyjnych, wynajem żurawi [maszyny
budowlane], wypożyczanie maszyn do czyszczenia, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, nitowanie, wulkanizacja opon [naprawy],
konserwacja i naprawy palników, obsługa i naprawa samolotów, obsługa i naprawa samochodów, konserwacja i naprawy sejfów, naprawy i konserwacja skarbców, pranie, pranie bielizny, mycie pojazdów,
mycie samochodów, ciesielstwo, 38 telekomunikacja, informacja
o telekomunikacji, transmisja programów telewizyjnych, telewizja
kablowa, transmisja programów radiowych, zapewnianie dostępu
do globalnych sieci komputerowych, połączenie ze światową siecią
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, udostępnianie internetowych chat-roomów, udostępnianie forów internetowych,
przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych
z telezakupami, agencje informacyjne [wiadomości], nadawanie bezprzewodowe, usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja],
poczta elektroniczna, usługi teleksowe, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telefoniczna, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla
telekomunikacji, łączność za pomocą telefonii komórkowej, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, zlecenia
przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej], transmisja satelitarna, usługi poczty głosowej, przesyłanie telekopii, usługi telefoniczne, usługi telegraficzne, łączność telegraficzna, przesyłanie telegramów, obsługa telekonferencji, transmisja
plików cyfrowych, przekazywanie on-line kartek z życzeniami, przesyłanie informacji, wypożyczanie urządzeń do kopiowania, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń
telekomunikacyjnych, wypożyczanie czasu dostępu do światowej
sieci komputerowej, przydzielanie dostępu do baz danych, usługi wideokonferencji, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, holowanie, pomoc drogowa w przypadku
awarii samochodu [holowanie], informacja o transporcie, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów [zaopatrzenie], dystrybucja gazet,
transport pasażerski, autobusowe usługi transportowe, spacerowe
rejsy statkami, transport podróżnych, fracht, ratownictwo okrętowe
[akcje ratunkowe], usługi łamania lodu, chroniony transport przedmiotów wartościowych, dostarczanie kwiatów, rezerwacja miejsc
na podróż, usługi szoferskie, spedycja, przewożenie ładunków, maklerstwo transportowe, przeprowadzki, przechowywanie łodzi, składowanie towarów, pakowanie towarów, rozładunek, informacja
o składowaniu, usługi butelkowania, pośrednictwo frachtowe, frankowanie przesyłek pocztowych, przenoszenie, przewóz bagaży,
transport sanitarny, usługi kurierskie [listy lub towary], składowanie,
pilotowanie, wypożyczanie samolotów, transport powietrzny, transport mebli, dostarczanie korespondencji, przesyłek, prowadzenie
parkingów, usługi tramwajarskie, magazynowanie elektronicznych
nośników danych lub dokumentów, transport rurociągami, usługi towarzyszenia podróżnym, wypożyczanie wagonów silnikowych, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja transportu, usługi ratownicze,
akcje ratunkowe [transport], maklerstwo okrętowe, uruchamianie
śluz, transport morski, wystrzeliwanie satelitów na rzecz osób trzecich, załadunek statków, usługi taksówek, transport samochodami
opancerzonymi, transport rzeczny, transport kolejowy, transport
promowy, transport samochodowy, transport barkami, przewóz samochodami ciężarowymi, transport łodziami, statkami, transport
i przechowywanie śmieci, logistyka transportu, transport, ratownictwo podwodne, zwiedzanie turystyczne, organizowanie wycieczek
morskich, organizowanie podróży, fracht [przewóz towarów], informacje o ruchu drogowym, wypożyczanie łodzi, statków, wypożyczanie pojazdów, wynajmowanie garaży, wypożyczanie zamrażarek,
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wypożyczanie bagażników dachowych, wypożyczanie wagonów towarowych, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie lodówek,
wypożyczanie kontenerów magazynowych, wynajmowanie magazynów, wypożyczanie samolotów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie koni, wypożyczanie samochodów wyścigowych, wypożyczanie wózków inwalidzkich, wypożyczanie
skafandrów dla nurków, wypożyczanie dzwonów nurkowych [kesony], pakowanie produktów, dystrybucja prądu elektrycznego, dystrybucja energii, dystrybucja wody, wypożyczanie wagonów kolejowych, usługi transportu barkami, zaopatrywanie w wodę,
ratownictwo okrętowe, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, 40 wytrawianie [np. powłok, płaszczyzn, usuwanie
pozostałości], unieszkodliwianie odpadów [przetwarzanie], ścieranie, przeróbki odzieży, usługi krawieckie, apreturowanie tkanin, drukowanie szablonów [wykroje, rysunki], informacje o obróbce materiałów, preparowanie zwierząt, wypychanie [taksydermia], obróbka
włókna, obróbka wełny, wybielanie tkanin, introligatorstwo, usługi
związane z farbiarstwem, usługi technika dentystycznego, usługi
drukowania, obrębianie tkanin, mrożenie żywności, odkażanie materiałów niebezpiecznych, wywoływanie filmów fotograficznych, przetwarzanie ropy naftowej, wydruk zdjęć, fotochemigrafia, wytwarzanie energii, barwienie szyb przez obróbkę ich powierzchni, barwienie
skór, barwienie futer, barwienie obuwia, barwienie tkanin, barwienie
włókna, impregnowanie ognioodporne odzieży, obróbka taśm filmowych, skład fotograficzny, frezowanie, galwanizacja, garbarstwo-usługi garbarskie, dmuchanie szkła, pozłacanie, grawerowanie, hartowanie metali, heblowanie, drewno -obróbka drewna, ścinanie
i przycinanie drzew, kadmowanie, kalandrowanie materiałów, wytłaczanie owoców, obróbka ceramiki, usługi kotlarskie, snucie osnów,
obróbka mająca na celu uzyskanie niegniotliwości tkanin, konserwowanie napojów i żywności, dekatyzowanie tkanin, zamrażanie, trasowanie laserem, obróbka skóry, drukowanie litograficzne, odświeżanie powietrza, oczyszczanie powietrza, dezodoryzacja powietrza,
nabłyszczanie futer, magnesowanie, młynarstwo, krawiectwo, obróbka metali, odlewanie metali, zabezpieczanie futer przed molami,
przeciwmolowe zabezpieczanie tkanin, drukowanie offsetowe, apreturowanie papieru, obróbka papieru, odświeżanie futer, galwanotechnika, platerowanie metali, polerowanie [ścieranie], szlifowanie
szkła optycznego, pikowanie tkanin, rafinacja, oprawianie dzieł sztuki, wędzenie żywności, recykling odpadków i odpadów, tartaki, piaskowanie [polerowanie], satynowanie futer, rymarstwo, druk sitowy,
ubój zwierząt, szlifowanie, dorabianie kluczy, kowalstwo, lutowanie,
sortowanie odpadów i surowców wtórnych [przetwarzanie], hafciarstwo, oddzielania kolorów [obróbka], spalanie śmieci i odpadków,
chromowanie, złocenie, wypożyczanie bojlerów, wypożyczanie generatorów, wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych, wypożyczanie urządzeń grzewczych, wypożyczanie maszyn dziewiarskich, niszczenie odpadów, niklowanie, posrebrzanie, cynowanie, wulkanizacja
[obróbka materiałów], folusznictwo, laminowanie, uzdatnianie wody
[oczyszczanie wody], impregnowanie wodoodporne tkanin, skórnictwo, łączenie materiałów na zamówienie, modelowanie futer, krojenie tkanin, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, tłumaczenia, nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie], informacja o edukacji, informacja o rekreacji, karaoke
[usługi związane z organizacją imprez karaoke], usługi przekwalifikowania zawodowego, doradztwo zawodowe [porady w zakresie edukacji lub kształcenia], usługi związane z dyskotekami, usługi bibliotek
objazdowych, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], szkoły z internatem, usługi w zakresie gier hazardowych [kasyna], usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywki i zabawy], usługi oferowane
przez kluby zdrowia [poprawianie kondycji], obsługa pól golfowych,
przedszkola, usługi muzealne [wystawy], nocne kluby, obsługa salonów gier [sale], urządzenia sportowe [organizowanie zajęć sportowych], organizowanie obozów sportowych, usługi oferowane przez
sale koncertowe, lunaparki, wypożyczanie książek, usługi trenerskie,
kształcenie praktyczne [pokazy], komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, usługi artystów teatralnych, udostępnianie
ośrodków rekreacji, usługi reporterskie, usługi prezenterów muzyki,
usługi tłumaczy, usługi trenera osobistego, usługi szkół [edukacja],
prowadzenie ogrodów zoologicznych, tłumaczenie języka migowego, prowadzenie zajęć fitness, wystawianie spektakli, sprawdziany
edukacyjne, usługi dystrybucji biletów [rozrywka], fotoreportaże,
sporządzanie napisów [np. do filmów w wersji oryginalnej], wyższe
uczelnie [edukacja], edukacja, telewizyjne programy rozrywkowe,
nauczanie korespondencyjne, produkcja filmów, innych niż reklamo-
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wych, studia filmowe, obsługa sal kinowych, fotografie, gry hazardowe, gimnastyka [instruktaż], publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, informacja o imprezach rozrywkowych, usługi kaligrafii,
usługi kompozytora muzyki, usługi projektowania, inne niż do celów
reklamowych, produkcja mikrofilmów, pozowanie dla artystów,
montaż taśm wideo, usługi orkiestry, producenckie usługi muzyczne,
obsługa gier w systemie on-line [z sieci informatycznej], publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikacje elektroniczne
on-line książek i periodyków, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie
przyjęć [rozrywka], rezerwacja miejsc na spektakle, realizacja spektakli, nauczanie religii, radiowe programy rozrywkowe, usługi dubbingu, produkcja przedstawień teatralnych, tresura zwierząt, kultura fizyczna, rozrywka, organizowanie zawodów sportowych,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie balów, organizowanie loterii, organizowanie konkursów piękności, organizowanie spektakli [impresariat], organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], pisanie scenariuszy, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub
do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie
filmów kinowych, wypożyczanie aparatów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie zabawek,
wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów], wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, wynajmowanie stadionów, wynajmowanie kortów tenisowych,
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie kamer wideo,
publikowanie książek, produkcja filmów na taśmach wideo, wypożyczanie kaset wideo, wypożyczanie magnetoskopów, chronometria
na imprezach sportowych, cyrki, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz
ich projektowanie, przemysłowe analizy i usługi badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, aktualizacja oprogramowania komputerowego, doradztwo architektoniczne, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, usługi
doradcze w zakresie technologii informacyjnej, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie [opracowywanie] wyszukiwarek internetowych, udostępnianie informacji
naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, badania biologiczne, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, analizy systemów komputerowych, projektowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, architektura, usługi chemiczne, wzornictwo przemysłowe, dekoracja wnętrz, usługi projektantów mody, badania w dziedzinie fizyki, projektowanie opakowań, inżynieria techniczna, usługi
komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, digitalizacja dokumentów [skanowanie], analizy chemiczne, poszukiwania ropy naftowej, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, kalibrowanie, cechowanie [pomiary], audyty energetyczne, programowanie
komputerowe, eksploatacja pokładów roponośnych, poszukiwania
geologiczne [ekspertyzy, pomiary], eksploracja pól naftowych [ekspertyzy, pomiary], poszukiwania [analizy, pomiary], monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, badania bakteriologiczne, badania chemiczne, badania w dziedzinie kosmetyki,
badania techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, prace
badawczo -rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
badania geologiczne, poszukiwania geologiczne, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi graficzne,
analizy pisma ręcznego [grafologia], wynajmowanie [udostępnianie]
zasobów serwerów sieci komputerowe, rozsiewanie środków chemicznych w chmurach w celu wywołania deszczu, instalacje oprogramowania komputerowego, eksperymenty kliniczne, projektowanie
budynków, elektroniczna konwersja danych lub programów, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, powielanie
oprogramowania komputerowego, pomiary geodezyjne, testowanie
materiałów, tekstylia-testowanie tekstyliów, ocena jakości drewna
na pniu, ocena jakości wełny, kontrola jakości, hosting serwerów,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], planowanie urbanistyczne, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], opracowywanie projektów tech-
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nicznych, testowanie pojazdów, kontrola szybów naftowych, badania
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, eksploracja podwodna
[akwanautyka], wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
wypożyczanie komputerów, wypożyczanie serwerów [hosting], konserwacja oprogramowania komputerowego, analizy wody, prognozowanie pogody, odzyskiwanie danych komputerowych, badania
naukowe, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, naukowe
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowe
analizy i usługi badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego
sprzętu i oprogramowania, aktualizacja oprogramowania komputerowego, doradztwo architektoniczne, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, usługi doradcze w zakresie technologii informacyjnej, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie [opracowywanie] wyszukiwarek internetowych, udostępnianie informacji naukowej i doradztwa w zakresie
kompensacji emisji dwutlenku węgla, badania biologiczne, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, analizy systemów
komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, architektura, usługi chemiczne, wzornictwo przemysłowe, dekoracja wnętrz, usługi projektantów mody, badania w dziedzinie fizyki, projektowanie opakowań,
inżynieria techniczna, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, digitalizacja dokumentów [skanowanie], analizy chemiczne, poszukiwania ropy naftowej, stwierdzanie autentyczności dzieł
sztuki, kalibrowanie, cechowanie [pomiary], audyty energetyczne,
programowanie komputerowe, eksploatacja pokładów roponośnych,
poszukiwania geologiczne [ekspertyzy, pomiary], eksploracja pól
naftowych [ekspertyzy, pomiary], poszukiwania [analizy, pomiary],
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, badania bakteriologiczne, badania chemiczne, badania w dziedzinie kosmetyki, badania techniczne, badania w dziedzinie mechaniki,
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, badania geologiczne, poszukiwania geologiczne, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi graficzne, analizy pisma ręcznego [grafologia], wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowe, rozsiewanie środków
chemicznych w chmurach w celu wywołania deszczu, instalacje oprogramowania komputerowego, eksperymenty kliniczne, projektowanie budynków, elektroniczna konwersja danych lub programów, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, powielanie
oprogramowania komputerowego, pomiary geodezyjne, testowanie
materiałów, tekstylia-testowanie tekstyliów, ocena jakości drewna
na pniu, ocena jakości wełny, kontrola jakości, hosting serwerów,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], planowanie urbanistyczne, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], opracowywanie projektów technicznych, testowanie pojazdów, kontrola szybów naftowych, badania
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, eksploracja podwodna
[akwanautyka], wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
wypożyczanie komputerów, wypożyczanie serwerów [hosting], konserwacja oprogramowania komputerowego, analizy wody, prognozowanie pogody, odzyskiwanie danych komputerowych, badania
naukowe, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie,
usługi barowe, usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych, organizowanie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], hotele, motele, hotele dla zwierząt, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem (catering), żłobki dla dzieci,
domy opieki dla osób w podeszłym wieku, pensjonaty, wypożyczanie
urządzeń oświetleniowych, innych niż do dekoracji teatralnych lub
studiów filmowych, domy turystyczne, wynajmowanie pomieszczeń
na pobyt czasowy, wypożyczanie urządzeń do gotowania, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie konstrukcji przenośnych, wypożyczanie dystrybutorów wody
pitnej, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], wypożyczanie namiotów, kawiarnie, kafeterie [bufety], stołówki, restauracje,
bary szybkiej obsługi [snack-bary], restauracje samoobsługowe, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach,
pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, biura [agencje] zakwaterowania [hotele, pensjonaty], 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi
związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, aromaterapia,
chirurgia drzew, porady w zakresie farmakologii, usługi kuracji uzdrowiskowych, łaźnie publiczne, hospicja, usługi w zakresie korzystania
z sauny, usługi w zakresie korzystania z solariów, zabiegi pielęgnacyj-
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ne zwierząt domowych, łaźnie tureckie, usługi medycyny alternatywnej, usługi banków krwi, usługi położnicze [akuszerstwo], pomoc medyczna, chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], układanie
kompozycji kwiatowych, salony fryzjerskie, ogrodnictwo krajobrazowe, szpitale, usługi logopedyczne, usługi optyczne, porady psychologiczne, opieka zdrowotna, pomoc weterynaryjna, dentystyka [stomatologia], usługi w zakresie hodowli zwierząt i roślin wodnych
[akwakultura], usługi z zakresu szkółek roślin, usługi świadczone
przez placówki rekonwalescencji [w warunkach domowych lub sanatoryjnych], usługi świadczone przez ośrodki zdrowia, usługi świadczone przez placówki opieki medycznej, niehospitalizacyjne, usługi
klinik medycznych, usługi świadczone przez sanatoria, usługi świadczone przez salony piękności, usługi wizażu, rozsiewanie z powietrza
lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów chemicznych
stosowanych w rolnictwie, usługi rehabilitacji, masaż, terapia osób
po maltretowaniu, ogrodnictwo [ogólnie], ogrodnictwo specjalizacje
[nauka], usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, implantacja (wszczepianie) włosów, usługi w zakresie zapłodnienia metodą in vitro, opieka pielęgniarska, medyczna, układanie wieńców, usługi sztucznego
zapłodnienia [inseminacja], projektowanie krajobrazów, usługi manicure i pedicure, sadzenie drzew dla celów kompensacji emisji dwutlenku węgla, fizjoterapia, chirurgia plastyczna, pielęgnacja trawników, tępienie szkodników w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
tatuowanie, usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt, hodowla zwierząt, chwasty-niszczenie chwastów, wypożyczanie sprzętu rolniczego, wypożyczanie sprzętu medycznego,
wypożyczanie
urządzeń
sanitarnych,
usługi
farmaceutyczne w zakresie leków recepturowych [leki niegotowe],
45 usługi prawne, usługi w zakresie ochrony mienia i osób, agencje
adopcyjne, poszukiwania genealogiczne, opieka nad dziećmi, eskorta [ochrona osobista], doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, zakłady pogrzebowe,
usługi związane z gaszeniem pożaru, alternatywne rozwiązywanie
sporów, agencje detektywistyczne, usługi pomocy w sprawach spornych, agencje matrymonialne, pogrzeby, ustalanie horoskopów, kremacja, kontrola bagaży dla celów bezpieczeństwa, opieka nad domem, opieka nad zwierzętami domowymi, licencjonowanie
programów komputerowych [usługi prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, mediacje, badania prawne, poszukiwanie osób
zaginionych, badanie przeszłości osób, usługi ochroniarskie nocne,
otwieranie zamków, organizowanie zgromadzeń religijnych, planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], biura rzeczy znalezionych, usługi arbitrażu,
ochrona osobista, kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, usługi nadzoru
w dziedzinie własności intelektualnej, wypożyczanie odzieży, wypożyczanie alarmów przeciwpożarowych, wypożyczanie gaśnic, wypożyczanie strojów wieczorowych, wypożyczanie sejfów, agencje pośrednictwa w zawieraniu znajomości, zarządzanie prawami
autorskimi, usługi ochroniarskie.

(111) 296834
(220) 2016 05 28
(210) 457027
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW LEWIATAN,
Kraków, PL.
(540) MAŁOPOLSKI DĄB
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, złoty, brązowy, żółty, czarny
(531) 05.01.03, 05.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 promocja przedsiębiorstw gospodarczych, organizacji przedsiębiorstw, osób, organizacji osób, organizacji społecznych,
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państwowych, organizacji pozarządowych, idei społecznych, idei
i programów gospodarczych, publikowanie materiałów reklamowych, reklama prasowa, telewizyjna, radiowa i internetowa, badania
rynku i sondaże opinii publicznej, 41 organizowanie i prowadzenie:
ceremonii połączonych z wręczaniem nagród, imprez mających charakter współzawodnictwa pomiędzy uczestnikami, plebiscytów, gali,
konkursów, spotkań, publikacje elektroniczne on-line, publikowanie
tekstów i prezentacji multimedialnych innych niż reklamowe.

(111) 296835
(220) 2016 05 30
(210) 457121
(151) 2017 04 21
(441) 2016 12 19
(732) NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żarów, PL.
(540) PP PRODUKTY POLSKIE
(540)
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(510), (511) 29 bulion, drób nieżywy, dziczyzna nieżywa, filety
rybne, jaja, kawior, kiełbasy, krewetki nieżywe, małże nieżywe, galaretki owocowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sery, rosół,
ryby nieżywe, mięso, szynka, galaretki mięsne, pasztety z wątróbki, wędliny, zupy, 41 usługi w dziedzinie sportu i kultury, promocja
sportu, organizowanie imprez sportowych oraz turniejów sportowych, edukacyjnych i rozrywkowych, usługi organizowania i prowadzenia imprez, spektakli, przyjęć, konkursów i pokazów sztuki
kulinarnej, organizowanie i prowadzenie zjazdów, sympozjów, seminariów, organizowanie wystaw z dziedziny sportu, kultury lub
edukacji, organizowanie balów, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi gastronomiczne z własnym zapleczem, produktami i transportem,
usługi barowe, kawiarnie, kafeterie, restauracje, wynajmowanie
sal na posiedzenia.

(111) 296838
(220) 2016 06 02
(210) 457298
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) KOSHMANAU VITALI OPTOVIT, Warszawa, PL.
(540) DACCHI
(510), (511) 9 oprawki do okularów, okulary [optyka], okulary przeciwsłoneczne, łańcuszki do okularów.

Kolor znaku: złoty, biały
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 9 pamięci zewnętrzne USB, 14 spinki do mankietów,
18 portfele skórzane, etui skórzane, wizytowniki skórzane, opakowania skórzane, parasole, 20 opakowania drewniane, 35 dystrybucja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi menadżerskie, usługi marketingu, usługi projektowe w zakresie projektowania
materiałów reklamowych, usługi poligraficzne w zakresie produkcji
materiałów reklamowych – kalendarzy, notesów, plakatów, usługi
poligraficzne w zakresie publikowania materiałów reklamowych.
(111) 296836
(220) 2016 06 02
(151) 2017 03 28
(441) 2016 09 12
(732) BAFIA ANITA F.H.U. U BAFII, Poronin, PL.
(540) Miodula Tatrzańska LEŻAKOWANA
(540)

(210) 457257

Kolor znaku: szary, złoty, brązowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 06.01.02, 06.07.07, 05.05.21, 26.01.03
(510), (511) 33 wyroby i napoje alkoholowe, likiery, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, alkohole i likiery wspomagające trawienie.
(111) 296837
(220) 2016 06 02
(210) 457288
(151) 2017 03 27
(441) 2016 12 05
(732) INKUNZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) FOOD&BALL SOCIAL CLUB BY ARKADIUSZ MILIK
(540)

(531) 03.04.02, 03.04.22, 03.04.24, 21.03.01, 26.11.03, 26.11.12,
27.05.01

(111) 296839
(220) 2016 06 02
(210) 457317
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) WÓJCIK JACEK BIURO INFORMATYKI STOSOWANEJ FORMAT,
Wrocław, PL.
(540) Faktura Expert
(540)

Kolor znaku: ciemnofioletowy, fioletowy, różowy
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aparatura do przetwarzania informacji, interfejsy, komputery, komputery przenośne, maszyny księgujące, modemy, komputery pokładowe, urządzenia peryferyjne komputerowe, kasy rejestrujące, software dla komputerów, oprogramowanie komputerowe,
36 usługi finansowe, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, badania techniczne, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych, powielanie oprogramowania, programowanie, projektowanie systemów
komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania, konserwacja oprogramowania
komputerowego, konwersja danych przez programy komputerowe,
opracowywanie projektów technicznych, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach.
(111) 296840
(220) 2016 06 03
(210) 457360
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) MODERNDACH PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) MODERNDOM
(510), (511) 37 budowa domów, prace konstrukcyjne domów z prefabrykatów, stawianie domów z prefabrykatów.
(111) 296841
(220) 2016 05 16
(210) 456535
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) GALASIŃSKA ALEKSANDRA GALA-TOUR, Świętochłowice, PL.
(540) GALA-TOUR
(510), (511) 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, w tym w szczególności: organizowanie podróży autobusem, organizowanie podróży, organizowanie transportu
i podróży, organizowanie wycieczek [krótkich podróży], planowanie
i organizowanie podróży, planowanie, organizowanie i rezerwa-
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cja podróży, planowanie, organizowanie i rezerwowanie podróży
za pomocą środków elektronicznych, usługi transportu na wycieczki
ze zwiedzaniem, organizowanie wycieczek, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, w tym w szczególności: rezerwacje hotelowe.

(111) 296842
(220) 2016 06 03
(210) 457361
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) MODERNDACH PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) MODERNDACH
(510), (511) 37 usługi instalacji dachów, konserwacja dachów, instalacja pokryć dachowych.
(111) 296843
(220) 2016 06 06
(210) 457495
(151) 2017 02 03
(441) 2016 10 10
(732) BIOFITON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BIOFITON
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne,
farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 30 sól, przyprawy i dodatki
smakowe, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia,
produkty pszczele, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów,
lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby
z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże.
(111) 296844
(220) 2016 06 06
(210) 457496
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) AIM FARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) AIMPANACEA
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne,
farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 30 sól, przyprawy i dodatki
smakowe, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia,
produkty pszczele, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów,
lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby
z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże.
(111) 296845
(220) 2016 06 07
(210) 457513
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) ARIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cieszyn, PL.
(540) Iraya
(540)

Kolor znaku: niebieski, różowy
(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 materace przeciwodleżynowe, materace położnicze, materace przeciw odleżynom, materace do celów medycznych,
materace nadmuchiwane do celów medycznych, materace nadmuchiwane do celów ortopedycznych, materace zmiennociśnieniowe
do użytku medycznego, materace ortopedyczne do użytku medycznego, materace nadmuchiwane do celów medycznych, materace ortopedyczne zapobiegające tworzeniu się odleżyn, materace do wózków szpitalnych dla pacjentów, materace powietrzne dla dzieci
[do celów medycznych], materace powietrzne dla niemowląt [do celów medycznych], segmentowe, nadmuchiwane, lecznicze materace o niskiej stratności powietrza, ochraniacze na materace dla osób
cierpiących na inkontynencję, 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, łóżka, materace, poduszki, materace, materace sprężynowe, materace dmuchane, materace piankowe, materace łóżkowe, materace ogniotrwałe, materace [inne niż materace położnicze],
nakładki na materace, piankowe materace kempingowe, podstawy
pod materace, materace typu futon [inne niż materace położnicze],
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materace sprężynowe do łóżek, nakładki wierzchnie na materac,
wierzchnie nakładki na materace, maty kempingowe do spania [materace], sprężynowa podstawa materaca [box spring], łóżka zawierające materace z wkładem sprężynowym, maty do drzemki [poduszki
lub materace], 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej,
administrowanie działalności handlowej, prace biurowe.

(111) 296846
(220) 2016 06 08
(210) 457566
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. (SPÓŁKA AKCYJNA),
Schiphol-Rijk, NL.
(540) POLAND POSITION
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z branży odzieżowej, obuwniczej i motoryzacyjnej, zwłaszcza pojazdów
mechanicznych, motocykli, skuterów, quadów, samochodów, akcesoriów do pojazdów mechanicznych, akcesoriów do motocykli,
preparatów chemicznych do pojazdów mechanicznych, odzieży
ochronnej do jazdy na motocyklach, ochraniaczy do jazdy na motocyklach, kombinezonów motocyklowych, odzieży skórzanej, odzieży
z tworzyw sztucznych, butów, kasków, rękawiczek, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie detalicznym oraz
w hurtowni, 37 usługi w zakresie prowadzenia stacji obsługi i naprawy pojazdów w tym konserwacja i naprawa pojazdów, usługi dotyczące smarowania pojazdów mechanicznych, czyszczenia i polerowania, mycia i zabezpieczenia przed korozją, malowania pojazdów
mechanicznych, wulkanizacji.
(111) 296847
(220) 2016 06 08
(210) 457610
(151) 2017 04 24
(441) 2017 01 02
(732) JANKOWSKA EWELINA, REICHELT JULIUSZ IPNOTIC
PARTNERS SPÓŁKA CYWILNA, Poznań, PL.
(540) Ipnotic
(510), (511) 20 biurka, biurka i stoły, duże wyściełane fotele, fotele,
fotele biurowe, fotele bujane, fotele dopasowane do kształtu ciała
[contour chair], fotele rozkładane w łóżka, fotele rozkładane z odchylanym oparciem, fotele rozkładane z podnóżkiem, fotele wypoczynkowe, fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg [meble],
komody, krzesła, krzesła biurowe, krzesła na jednej nodze, krzesła
na ramie ślizgowej, krzesła obrotowe, krzesła stołowe, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, łóżka, półki [meble], pufy [meble], regały
[meble], rozkładane fotele, siedzenia dla dzieci, sofy, stoliki kawowe,
stoliki komputerowe, stoliki salonowe, stoliki składane, stołki barowe, stoły.
(111) 296848
(220) 2016 06 08
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) MEINA ADAM ALUOKNA, Gdańsk, PL.
(540) ALUOKNA
(540)

(210) 457614

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.11
(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, towary z metali
nieszlachetnych nie ujęte w innych klasach, rudy (kruszce), w tym :
aluminium profilowane wytłaczane, stopy aluminium, aluminium,
stopy aluminium wzmacniane boksytem, elementy z wyciskanego
aluminium, aluminium i jego stopy, półprodukty z aluminium lub
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jego stopów, stopy metalu zawierające wapń i aluminium, 37 usługi
budowlane, naprawy, usługi instalacyjne, w tym : instalowanie okien,
instalowanie drzwi, 40 obróbka materiałów, obróbka mechaniczna
metalu, obróbka metali, obróbka metalurgiczna, obróbka metalu
[kształtowanie], obróbka metalu [tłoczenie], obróbka metalu [kucie],
obróbka metalu [odpuszczanie], obróbka metalu [emaliowanie], obróbka metalu [wytłaczanie], stolarstwo [produkcja na zamówienie].

(111) 296849
(220) 2016 06 09
(210) 457624
(151) 2017 04 21
(441) 2016 12 19
(732) ROBKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin, PL.
(540) ROB KAT
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 05.03.20, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 niemetalowe elementy do utwardzania nawierzchni, niemetalowe kratki trawnikowe, niemetalowe kratki ogrodowe,
w tym pergole niemetalowe, niemetalowe kratki do podtrzymywania roślin, niemetalowe kratki do utwardzania parkingów, niemetalowe elementy oddzielające lub odgradzające, niemetalowe obrzeża
do odgradzania różnego rodzaju nawierzchni, niemetalowe płotki
ogrodzeniowe, niemetalowe palisady, niemetalowe elementy zabezpieczające, niemetalowe listwy z kolcami na ptaki, niemetalowe siatki na rynny, niemetalowe elementy mocujące, niemetalowe kaptury
ochronne na rośliny i drzewa, 20 kotwy niemetalowe, kołki niemetalowe, szpilki niemetalowe, tacki z tworzyw sztucznych, 21 donice
z tworzyw sztucznych, doniczki do roślin, podstawki pod doniczki
do roślin.
(111) 296850
(220) 2016 07 28
(210) 457633
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) AGRO WYDAWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, PL.
(540) Agro Wydawnictwo
(510), (511) 16 adresarki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, akwaforty, akwarele jako obrazy, albumy, almanachy, arkusze
z celulozy regenerowanej do pakowania, arkusze z wiskozy do zawijania, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, atlasy, atrament, atrament
korektorski, bibuły, bilety, biurowe maszyny do stemplowania, bloki
do pisania, bloki listowe, bloki rysunkowe, broszury, chromolitografie, czasopisma, czcionki drukarskie, czcionki ze stali, deski kreślarskie,
diagramy, drukowane rozkłady, repertuary godzinowe, elektryczne
i nieelektryczne maszyny do pisania, emblematy, pieczęcie papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, folia z tworzywa sztucznego
do pakowania, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza
służące do pakowania lub zabezpieczania w transporcie, formularze,
fotografie, fotograwiura, galwanotypy, gazety, indeksy, skorowidze,
kalendarze, kalendarze z kartkami do zrywania, kalka maszynowa,
kalka płócienna, kalka techniczna, kalkomanie, kartki z życzeniami,
karty pocztowe, kaszty, ramy zecerskie, katalogi, kokardy papierowe,
komiksy, koperty, książki, litograficzne dzieła sztuki, litografie, mapy,
mapy geograficzne, materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów,
materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały klejące do celów papierniczych lub do użytku domowego, materiały piśmienne,
matryce, matryce do druku ręcznego, naklejki adresowe, nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki, notesy podręczne, okładki
na czeki, okładki na paszporty, okładki, obwoluty, oleodruki, oprawy,
papier do pisania, papier pergaminowy, papier w arkuszach, papier,
pasma przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, plany, podręczniki w formie książek, przenośnie zestawy drukarskie, rejestry, księgi główne książki, rylce do kopiowania rysunków,
skoroszyty na dokumenty, śpiewniki, tablice ogłoszeniowe na afisze
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z kartonu lub papieru, teczki, skoroszyty, wierszowniki, winkielaki, numeratory, wycinki histologiczne jako materiały szkoleniowe, wydruki
graficzne, wzorce pisma do kopiowania, zakładki do książek, zawiadomienia, zestawy rysunkowe, zeszyty, 35 analiza kosztów, analiza
rynku, audyt przedsiębiorstw, badania marketingowe, badania rynku,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarcza, edycja tekstów, usługi edytorskie w zakresie reklamy, fakturowanie, fotokopiowanie, informacja
o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, kreowanie wizerunku
firmy, usług i towarów, maszynopisanie, organizacja wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarcza, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prognozy ekonomiczne, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
przygotowanie reklam prasowych, usługi public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, rachunkowość, reklama billboardowa,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych takich jak próbki, druki, prospekty i broszury, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sondaże, sortowanie danych w bazach komputerowych, specjalistyczne doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej, transkrypcja formy wiadomości
i komunikatów, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi agencji informacji handlowej, usługi agencji
modelek i modeli związane z reklamą, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi outsourcingowe, usługi porównania
cen, usługi prenumeraty czasopism dla osób trzecich, usługi przeglądu
prasy, usługi przygotowania reklamy telewizyjnej, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy
handlowe, wywiad gospodarczy, zarządzanie, w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej, w zakresie udzielania licencji na towary
i usługi na rzecz osób trzecich, zestawienia statystyczne .

(111) 296851
(220) 2016 06 09
(210) 457660
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) POLTRAMP YARD SPÓŁKA AKCYJNA, Świnoujście, PL.
(540) POLTRAMP YARD S.A.
(540)

Kolor znaku: niebieski, granatowy
(531) 01.15.24, 18.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 czyszczenie zewnętrznych pokładów statków, instalacja elementów wewnętrznych statków, instalacja urządzeń elektrycznych, konserwacja i naprawa kadłubów statków, montaż i naprawa
instalacji alarmowych przeciwpożarowych, naprawa i konserwacja
statków, naprawa lub konserwacja statków, przekształcanie statków,
usługi w zakresie budowy sprzętu obronnego dla statków, wyposażanie statków morskich, wiercenie, budowa statków na zamówienie,
budowa statków, budowanie statków marynarki wojennej, rozbiórka
statków, 40 frezowanie, spawanie, 42 projektowanie jednostek pływających, projektowanie konstrukcji, projektowanie statków, usługi
doradcze w zakresie projektowania statków.
(111) 296852
(220) 2016 06 13
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) CZAH-POMIAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) CZAH-POMIAR
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.04

(210) 457806
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(510), (511) 9 aparatura kontrolna i pomiarowa, czujniki do pomiarów temperatury, siły i ciężaru, próbniki zanurzeniowe, przetworniki
tensometryczne, siłowniki elektryczne, 35 usługi w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością, 37 usługi w zakresie napraw,
sprawdzania, konserwacji i wzorcowania aparatury kontrolnej i pomiarowej.

(111) 296853
(220) 2016 06 23
(210) 457859
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) ANDRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) A ANDRA
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 sprzęt komputerowy, peryferia sprzętu komputerowego, oprogramowanie i materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego, urządzenia transmisyjne (modemy, routery, terminale) i koncentratory danych, 35 sprzedaż sprzętu komputerowego, peryferii
sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, sprzedaż systemów komunikacyjnych (central telefonicznych, systemów audiowideokonferencyjnych, aplikacji komunikacyjnych), systemów call/contact center
z systemami raportowania i nagrywania rozmów, sprzedaż instalacji
niskoprądowych (SAP, DSO, KD, SSWiN, CCTV, BMS), teletechnicznych (okablowania strukturalnego, instalacji światłowodowych),
instalacji zasilania, instalacji zasilania gwarantowanego (agregatów
zasilających, UPS), serwerowni, sprzedaż urządzeń transmisyjnych
(modemów, routerów, terminali) i koncentratorów danych, sprzedaż systemów klimatyzacji i wentylacji, instalacji i urządzeń chłodniczych i grzewczych, instalacji hydraulicznych, instalacji odzysku
ciepła, systemów sterowania i zarządzania układami chłodniczymi,
klimatyzacyjnymi, grzewczymi i odzysku ciepła, układów kogeneracyjnych i trigeneracyjnych, sprzedaż systemów gaszenia, 37 usługi
instalowania i serwisu w zakresie sprzętu komputerowego, peryferiów, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu
komputerowego, usługi instalacji i serwisu urządzeń transmisyjnych
(modemów, routerów, terminali) i koncentratorów danych, usługi instalowania i serwisu w zakresie systemów komunikacyjnych (central
telefonicznych, systemów audio -wideokonferencyjnych, aplikacji komunikacyjnych), systemów call/contact center z systemami raportowania i nagrywanie rozmów, usługi budowy i serwisu w zakresie sieci
komputerowych. usługi budowy, instalowania i serwisu w zakresie:
instalacji niskoprądowych (SAP, DSO, KD, SSWiN, CCTV, BMS), teletechnicznych (okablowania strukturalnego, instalacji światłowodowych), instalacji zasilania, instalacji zasilania gwarantowanego (agregatów zasilających, USP), serwerowni, systemów gaszenia, usługi
instalowania i serwisu w zakresie systemów klimatyzacji i wentylacji,
instalacji i urządzeń chłodniczych i grzewczych, instalacji hydraulicznych, instalacji odzysku ciepła, systemów sterowania i zarządzania
układami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi, grzewczymi i odzysku
ciepła, układów kogeneracyjnych i trigeneracyjnych, usługi modernizacji powierzchni biurowych, 42 usługi projektowania i doradztwa
w zakresie sieci komputerowych, usługi projektowania oprogramowania, usługi doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego, peryferiów, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu
komputerowego, usługi projektowania urządzeń transmisyjnych
(modemów, routerów, terminali) i koncentratorów danych, usługi
projektowania i doradztwa w zakresie systemów komunikacyjnych
(central telefonicznych, systemów audio -wideokonfcrencyjnych,
aplikacji komunikacyjnych), systemów call/contact center z systemami raportowania i nagrywanie rozmów, usługi projektowania
i doradztwa w zakresie systemów klimatyzacji i wentylacji, instalacji
i urządzeń chłodniczych i grzewczych, instalacji hydraulicznych, instalacji odzysku ciepła, systemów sterowania i zarządzania układami
chłodniczymi, klimatyzacyjnymi, grzewczymi i odzysku ciepła, układów, kogeneracyjnycli i trigeneracyjnych, usługi projektowania i doradztwa w zakresie, instalacji niskoprądowych (SAP, DSO, KD, SSWiN),
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teletechnicznych (okablowania strukturalnego, instalacji światłowodowych), instalacji zasilania, instalacji zasilania gwarantowanego
(agregatów zasilających, ups), serwerowni, systemów gaszenia, usługi aranżacyjne powierzchni biurowych.

(111) 296854
(220) 2016 06 19
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, PL.
(540) FOVEO TECH
(540)

(210) 458027

Kolor znaku: pomarańczowy, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.09
(510), (511) 1 preparaty chemiczne do barwienia emalii i szkła, preparaty chemiczne do wytwarzania barwników, środki chemiczne
od ożywiania kolorów do celów przemysłowych, kleje do celów
przemysłowych, kleje do tapet, do płytek ściennych, do afiszów,
do obuwia, środki do konserwacji cementu, betonu, ceramiki, metalu, cegieł, dachówek i murów (z wyjątkiem farb i olejów), rozpuszczalniki do lakierów, spoiwa cementowe i spoiwa do zapraw, środki
chemiczne do konserwacji budynków (z wyjątkiem farb i olejów),
preparaty gruntujące, żywice sztuczne w stanie surowym, kit olejowy i szklarski, 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, kit do ciosów, 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,
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, żywice syntetyczne półprzetworzone, 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, siatki niemetalowe.
(111) 296855
(220) 2016 07 04
(210) 458612
(151) 2017 03 01
(441) 2016 10 24
(732) ŻYŹNIEWSKA BOŻENA WILLA MARLIN, Pobierowo, PL.
(540) Marlin
(540)

(531) 27.05.01
(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 zakre-
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sie wypożyczania urządzeń kempingowych, plażowych, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń.

(111) 296856
(220) 2016 07 05
(210) 458647
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) PEX PHARMASEQUENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Economedica
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, 35 analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, 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 zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, specjalistyczne
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzanie działalności gospodarczej, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi
lub przemysłowymi.
(111) 296857
(220) 2016 07 06
(210) 458765
(151) 2017 03 31
(441) 2016 12 05
(732) MAZUREK MARCIN WOJCIECH, Sulbiny, PL.
(540) Między Niebem a Ziemią Jacek siedlecki Chmielowe
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, beżowy, zielony, biały, brązowy
(531) 02.01.08, 05.11.15, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(111) 296858
(220) 2016 08 01
(210) 459806
(151) 2017 03 02
(441) 2016 11 07
(732) BERGMAN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WB Water Block
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 29.01.04, 29.01.08, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.23,
26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 17 materiały izolacyjne.
(111) 296859
(220) 2016 07 07
(210) 458812
(151) 2017 01 30
(441) 2016 10 10
(732) FleetCor Luxembourg Holding2 s.a.r.l, Luksemburg,
Luksemburg.
(540) ALLSTAR
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(510), (511) 9 karty magnetyczne, zwłaszcza karty magnetyczne
do płacenia za paliwo oraz za wydatki związane z podróżowaniem,
karty kodowane oraz karty zawierające informacje do odczytu maszynowego, vouchery elektroniczne, oprogramowanie do organizacji, przeprowadzania, zarządzania oraz nadzoru sprzedaży oraz
programów voucherów promocyjnych, programów motywacyjnych,
programów benefitów i dodatkowych świadczeń, programów lojalnościowych, programów promocyjnych oraz usług promocyjnych, oprogramowanie do zarządzania firmowymi flotami pojazdów, oprogramowanie do optymalizacji zarządzania satelitarnego flotą firmową,
oprogramowanie do zarządzania flotą, flotą pojazdów oraz działaniami poza siedzibą firmy, oprogramowanie do monitorowania ruchów
floty pojazdów, 35 usługi reklamowe, usługi promocyjne, wspomaganie, administrowanie, doradztwo, zarządzanie oraz konsulting
dla biznesu, organizowanie, prowadzenie, zarządzanie oraz nadzór
sprzedaży oraz programów voucherów promocyjnych, programów
motywacyjnych, programów benefitów i dodatkowych świadczeń,
programów lojalnościowych, programów promocyjnych oraz usług
promocyjnych, organizowanie, planowanie oraz prowadzenie wystaw
lub targów dla celów biznesowych, marketingowych oraz promocyjnych, informacja dla przedsiębiorstw, audyty przedsiębiorstw, usługi
badań jakościowych rynku oraz działalności gospodarczej, usługi badań w dziedzinie działalności gospodarczej, analizowanie i przetwarzanie danych związanych z działalnością gospodarczą, dystrybucja
oraz rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych,
pokazy towarów, bezpośrednia reklama pocztowa, usługi informacji,
doradztwa oraz konsultingu odnoszące się do wszystkich wyżej wymienionych usług, usługi detalicznych dostaw paliwa dla właścicieli
flot pojazdów silnikowych, przygotowywanie raportów biznesowych
dla sektora transportowego oraz samochodowego, usługi fakturowania oraz przetwarzania danych dla sektora transportowego oraz
samochodowego, zarządzanie przedsiębiorstwem, inwentaryzacja
oraz prowadzenie rachunkowości dla sektora transportowego oraz
samochodowego, hurtowa dystrybucja paliw do pojazdów motorowych, smarów oraz produktów naftowych, informacja handlowa
związana z geolokacją flot pojazdów oraz flot firmowych, subskrypcje
profesjonalnych aplikacji do zarządzania i lokalizowania flot pojazdów
oraz flot firmowych, administrowanie sieciami telekomunikacyjnymi
w zakresie geolokacji, zbieranie, przetwarzanie oraz analiza danych
w pliku centralnym, zakładanie baz danych zawierających informacje
dotyczące pozycji geograficznej oraz o ruchach flot pojazdów oraz
flot firmowych, zarządzanie flotami pojazdów oraz flotami firmowymi, 36 usługi finansowe, usługi bankowe i kredytowe, dostarczanie
usług kart kredytowych, kart debetowych, kart obciążeniowych oraz
kart z przedpłaconą wartością, zwłaszcza do celów płatności za paliwo
oraz za wydatki związane z podróżowaniem, usługi płatności zdalnych,
usługi portfela elektronicznego, usługi elektronicznego przelewu
funduszy oraz walut, usługi elektronicznych płatności, usługi przedpłaconych kart telefonicznych, usługi wypłaty gotówki, usługi autoryzowania i rozliczania transakcji, wydawanie kart magnetycznych i/lub
czipowych z funkcjami obciążeniowymi i płatniczymi, przetwarzanie
transakcji finansowych przy użyciu kart magnetycznych i/lub czipowych, analiza finansowa dla celów porównania zaplanowanych oraz
faktycznych danych, dla celów monitorowania oraz kontroli kosztów,
wykonywanie płatności, włącznie z podatkami za pojazdy, opłatami
parkingowymi, opłatami za wynajem samochodów lub za abonament
za radio samochodowe, dla osób trzecich, pobieranie oraz dokonywanie opłat drogowych, płatności kartą kredytową za wydatki firmowe,
usługi ubezpieczeniowe, działalność finansowa, bankowość, usługi
w zakresie nieruchomości dla osób trzecich, dostarczanie usług debetowych i kredytowych za pomocą radiowych urządzeń identyfikujących (transponderów), usługi ubezpieczeń podróżnych, usługi weryfikacji czeków, usługi wydawania oraz wykupu w zakresie czeków
podróżnych oraz voucherów podróżnych, usługi finansowe do wsparcia usług sprzedaży detalicznej za pośrednictwem środków komunikacji mobilnej, włącznie z usługami płatności przez urządzenia bezprzewodowe, usługi finansowe do wsparcia internetowej sprzedaży
detalicznej on-line, przez sieci lub inne środki elektroniczne przy użyciu informacji cyfrowych, usługi opłacania rachunków przez witrynę
internetową, bankowość on-line, usługi finansowe za pośrednictwem
telefonu lub za pomocą globalnej sieci komputerowej lub Internetu,
dostarczanie usług płatności kartą w celu zakupu paliw do pojazdów
motorowych, produktów naftowych oraz innych towarów i usług
związanych z pojazdami, 39 lokalizowanie, śledzenie oraz monitoring
flot pojazdów i flot firmowych, kontrola flot samochodowych oraz
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flot firmowych za pomocą elektronicznych urządzeń lokalizacyjnych
i nawigacyjnych, lokalizowanie pojazdów transportowych dla towarów i pasażerów za pomocą mobilnych programów do geolokacji,
informacja o natężeniu ruchu drogowego, dostarczanie informacji odnośnie ruchów flot pojazdów oraz flot firmowych dla celów racjonalizacji optymalizacji, doradztwo biznesowe w zakresie lokalizowania
i zarządzania flotami pojazdów i flotami firmowymi, organizacja podróży i rezerwacji, dostarczanie informacji odnośnie ruchu ulicznego
oraz parkowania, usługi transportowe, pakowanie i przechowywanie
towarów, usługi organizacji podróży dla osób trzecich.

(111) 296860
(220) 2016 07 07
(210) 458819
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) Arrow Electronics, Inc., Englewood, US.
(540) Elektroda.pl
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy, usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej oprogramowania i towarów w branży elektronicznej
świadczone on-line, skomputeryzowane usługi w zakresie składania
zamówień online, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych,
przez sklepy online, usługi w zakresie elektronicznych baz danych
w dziedzinie elektroniki, a mianowicie tworzenie komputerowych
baz danych, kompilacja komputerowych baz danych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych baz danych, zestawianie danych
w komputerowych bazach danych, kompilacja informacji do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie bazami danych,
komputerowe zarządzenie plikami, usługi w zakresie marketingu
baz danych, abonowanie dostępu do serwisu telekomunikacyjnych
baz danych, przeprowadzanie badań rynkowych za pomocą komputerowej bazy danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, dostarczanie informacji handlowych
za pośrednictwem komputerowej bazy danych, aktualizacja informacji dotyczących działalności gospodarczej w komputerowej bazie
danych, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej
udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu,
usługi reklamowe dotyczące baz danych, usługi lokalizacji zapasów
w oparciu o bazy danych, kontrola stanu zapasów w oparciu o bazy
danych, 38 usługi telekomunikacyjne, udostępnianie forów internetowych online, przesyłanie poczty elektronicznej, 42 przechowywanie danych elektronicznych, usługi inżynieryjne.
(111) 296861
(220) 2016 07 08
(210) 458865
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) MAKAR BAKALIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice, PL.
(540) MAKAR BAKALIE BIO
(540)

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, ciemnozielony, biały
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(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,
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, lód, 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.
(111) 296862
(220) 2016 07 11
(210) 458951
(151) 2017 02 15
(441) 2016 09 26
(732) PLAMS BRONISŁAW, KRZYSZTOF I HENRYKA ŻŁOBIKOWSCY
SPÓŁKA JAWNA, Suchowola, PL.
(540) ESPERANTO
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(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane, wody
źródlane, napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje z soków
owocowych, wody stołowe, woda sodowa, napoje energetyzujące,
napoje izotoniczne, piwo, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
piwa, napojów bezalkoholowych, wód mineralnych, napojów energetyzujących, usługi sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej piwa, napojów bezalkoholowych, wód mineralnych, napojów
energetyzujących, usługi sprzedaży piwa, napojów bezalkoholowych, wód mineralnych, napojów energetyzujących, z katalogu lub
wykorzystując zamówienie korespondencyjne, zamówienie ze strony internetowej lub używając środków telekomunikacji, usługi reklamowe i promocyjne, reklama piwa, napojów bezalkoholowych, wód
mineralnych, napojów energetyzujących za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi w zakresie reklamy internetowej, dystrybucja
materiałów reklamowych, organizacja pokazów, targów i wystaw
w celach handlowych lub reklamowych.

(111) 296863
(220) 2016 07 21
(210) 459369
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) MAZIARCZYK JAKUB FROMAGO, Jankowice, PL.
(540) KAISERHOF FROMAŻERIA
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, jasnożółty, ciemnożółty
(531) 24.09.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone również przez Internet
w ramach sklepu internetowego, dotyczące serów, win, konserw
mięsnych, wędlin, dżemów, przetworów spożywczych, przetworów
owocowych i warzywnych, desek do serów, noży do serów, zestawów raclette, zestawów fondue.
(111) 296864
(220) 2016 07 22
(210) 459422
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) ELLITEQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) elliteq
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, niebieski, czerwony, fioletowy
(531) 26.04.01, 26.04.08, 26.01.04, 27.05.01, 26.01.01, 26.11.03,
25.05.25, 29.01.15
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 35 sprzedaż oprogramowania komputerowego, 42 projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego.
(111) 296865
(220) 2016 07 22
(210) 459424
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) ELLITEQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) Elliteq
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 35 sprzedaż oprogramowania komputerowego, 42 projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego.
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(111) 296866
(220) 2016 07 22
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) 2N-EVERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) 2N everpol
(540)
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(210) 459431

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.04.01, 26.04.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, 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, zapalniczki samochodowe, alarmy antywłamaniowe do samochodów, do motocykli
i do skuterów, urządzenia chroniące przed kradzieżą samochody,
motocykle, skutery, pojazdy mechaniczne, odbiorniki radiowe montowane w pojazdach mechanicznych, kaski ochronne dla motocyklistów, odzież chroniąca przed wypadkami, odzież ochronna dla motocyklistów, nakolanniki, ochraniacze dla motocyklistów, maski
ochronne, osłony przeciwodblaskowe, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, 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, urządzenia sygnalizacyjne dla pojazdów mechanicznych, czujniki parkowania, trójkąty ostrzegające o niesprawnym samochodzie, 11 urzą-
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dzenia 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, elektryczne 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, 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, 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, wynajmowanie pojazdów mechanicznych, w szczególności przyczep
kempingowych i kamperów, usługi polegające na zwiększaniu parametrów nadwozia i podwozia w szczególności przyczep kempingowych i kamperów, ulepszanie 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
on-line, 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,
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domów wczasowych, domów wypoczynkowych, domów turystycznych, wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, zakwaterowanie
tymczasowe, rezerwacja pokoi w hotelach przez biura podróży, wynajmowanie sal na konferencje i posiedzenia, usługi restauracyjne
i usługi gastronomiczne, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, zajazdy, stołówki, catering i obsługa przyjęć, usługi barowe,
bary szybkiej obsługi, usługi związane z przygotowywaniem dań
(żywności i napojów) na zamówienie oraz ich dostawa.

(111) 296867
(220) 2016 07 25
(210) 459490
(151) 2017 01 17
(441) 2016 09 12
(732) SZAJKOWSKI ZYGMUNT NIWA, Niwiska Dolne, PL.
(540) NIWA
(540)

Kolor znaku: granatowy, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 mieszanki utwardzające beton, utwardzacze do betonu, środki impregnujące do betonu, środki zlepiające do betonu,
środki wice do betonu, substancje chemiczne do napowietrzania
betonu, mieszanki chemiczne do pielęgnacji betonu, mieszaniny
chemiczne do maskowania betonu, mieszanki chemiczne do utwardzania betonu, mieszaniny chemiczne opóźniające wiązanie betonu, mieszanki do przyspieszania wiązania betonu, mieszaniny
chemiczne do wzmacniania betonu, środki zapobiegające lepieniu
się betonu, kompresy do użytku na betonie, opóźniacze do użytku
z betonem, mieszaniny antyadhezyjne do szalowania dla betonu,
surfaktanty do użytku w renowacji betonu, mieszanki do zabezpieczania betonu przed pyleniem, surfaktanty do użytku w konserwacji
betonu, surfaktanty do użytku w ochronie betonu, produkty chemiczne stosowane w produkcji betonu, kleje epoksydowe do użytku
z betonem, mieszanki chemiczne do zastosowania przy ulepszaniu
betonu, środki konserwujące do betonu (poza farbami i olejami),
mieszaniny ułatwiające wyjmowanie z formy do użytku w wyrobie
betonu, powłoki ochronne w płynnej formie do zastosowania na beton [inne niż farby lub oleje], 37 powlekanie betonu, uszczelnianie
betonu, kruszenie betonu, wyrównanie betonu, renowacja betonu,
polerowanie betonu, betonowanie, pompowanie betonu, budowa
konstrukcji inżynierii wodno -lądowej poprzez wylewanie betonu,
budowa konstrukcji inżynierii wodno -lądowej poprzez formowanie
betonu, budowa konstrukcji inżynierii wodno -lądowęj poprzez kadzenie betonu.
(111) 296868
(220) 2016 07 25
(210) 459496
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) SPICE ORGANICS LONDON LIMITED, Londyn, GB.
(540) LONDON FALAFEL
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, żółty, zielony, biały
(531) 05.07.24, 05.09.24, 25.07.08, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 29 falafel, burgery z falafelami, burgery warzywne, burgery wegańskie, burgery wegetariańskie, hummus, hummus [pasta
z ciecierzycy], przekąski na bazie falafela, gotowy lunch w pudełku
składający się z falafeli, gotowe posiłki składające się z falafeli, przekąski z falafeli w pudełkach, gotowe posiłki składające się głównie
z warzyw, mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw,
bób, sałatki z bobu, przekąski z ciecierzycy, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie warzyw strączkowych, pasty warzywne,
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tahini [pasta z ziarna sezamowego], 30 kanapki z falafelem, kanapki wegetariańskie, kanapki wegańskie, kanapki z warzywami, sosy
wegetariańskie, sos chili, sos tahini, sos kwaśny, prażona ciecierzyca,
prażony bób, przeciery warzywne [sosy], pasty warzywne [sosy].

(111) 296869
(220) 2016 08 01
(210) 459811
(151) 2017 02 16
(441) 2016 10 10
(732) MEIER KAROLINA MARIA, Powiercie, PL.
(540) TRI4
(510), (511) 20 łóżka, łóżeczka dla dzieci, leżaki, lustra, materace,
41 organizacja i obsługa imprez sportowych, organizowanie obozów
sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego.
(111) 296870
(220) 2016 08 02
(210) 459851
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO -PRODUKCYJNE
ASPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz, PL.
(540) ASCAFE ROK ZAŁOŻENIA 1990
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały, jasnoszary
(531) 01.15.11, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(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) 296871
(220) 2016 08 02
(210) 459840
(151) 2017 04 28
(441) 2017 01 09
(732) UPL Corporation Limited, Port Louis, MU.
(540) XENAMIDE
(510), (511) 1 nawozy i środki chemiczne dla rolnictwa, złożone
nawozy mikroodżywkowe, nawozy dla roślin pochodzenia organicznego, dodatki chemiczne do fungicydów, dodatki chemiczne
do środków owadobójczych, środki do konserwacji kwiatów, chemikalia do leśnictwa, fosfor, preparaty do regulacji wzrostu roślin,
karbolineum do ochrony roślin, 5 pestycydy, środki owadobójcze (insektycydy), środki grzybobójcze (fungicydy), herbicydy, środki robakobójcze, środki przeciwko gryzoniom, środki chwastobójcze, środki
chwastobójcze i do niszczenia robactwa.
(111) 296872
(220) 2016 08 02
(210) 459842
(151) 2017 04 28
(441) 2017 01 09
(732) UPL Corporation Limited, Port Louis, MU.
(540) KOKOON
(510), (511) 1 nawozy i środki chemiczne dla rolnictwa, złożone
nawozy mikroodżywkowe, nawozy dla roślin pochodzenia organicznego, dodatki chemiczne do fungicydów, dodatki chemiczne
do środków owadobójczych, środki do konserwacji kwiatów, chemikalia do leśnictwa, fosfor, preparaty do regulacji wzrostu roślin,
karbolineum do ochrony roślin, 5 pestycydy, środki owadobójcze (insektycydy), środki grzybobójcze (fungicydy), herbicydy, środki robakobójcze, środki przeciwko gryzoniom, środki chwastobójcze, środki
chwastobójcze i do niszczenia robactwa.
(111) 296873
(220) 2016 08 02
(151) 2017 02 14
(441) 2016 10 24
(732) HORBULEWICZ TOMASZ, Katowice, PL.
(540) musmus

(210) 459857
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(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 desery owocowe, przeciery owocowe i warzywne,
purée owocowe i warzywne, miąższ owoców, jogurty o smaku owocowym, galaretki, dżemy i marmolady owocowe, kompoty, pasty
owocowe i warzywne, owocowe nadzienia do ciast, przetwory owocowe, warzywne i owocowo -warzywne, owoce gotowane, owoce
konserwowane, owoce w puszkach, przekąski z owoców, przekąski
na bazie warzyw, 30 przekąski na bazie zbóż, przekąski wytwarzane
z muesli, przekąski z produktów zbożowych, batony zbożowe i energetyczne, muesli, desery z muesli, przekąski wytwarzane z muesli,
schłodzone desery, słodkie polewy i nadzienia.
(111) 296874
(220) 2016 08 04
(210) 459918
(151) 2017 01 18
(441) 2016 09 26
(732) LIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Lima FOOD
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.03.06, 05.03.11
(510), (511) 30 potrawy na bazie mąki takie jak ciastka i wyroby cukiernicze, chleb, bułki, ciasto, kluski, knedle, pierogi, pyzy, placki, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie
kakao, napoje na bazie kawy, aromaty do napojów [inne niż esencje].
(111) 296875
(220) 2016 08 08
(210) 460086
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) TOKARSKI JAN PTHU TOKAREX, Dorohusk-Osada, PL.
(540) TOKAREX
(540)

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy
(531) 01.03.10, 01.15.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny i obrabiarki (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, a mianowicie: alternatory [generatory
prądu przemiennego], regulatory ciśnienia [części maszyn], zawory
ciśnienia [części maszyn], cylindry do maszyn, cylindry do silników,
łożyska dla czopów, czopy [części maszyn], głowice cylindrów do silników, kołowroty, korby [części maszyn], koła maszyn, mechanizmy
napędu inne niż do pojazdów lądowych, łańcuchy napędowe inne
niż do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, narzędzia [części maszyn], obudowy maszyn, osie
do maszyn, osłony maszyn, silniki parowe, pasy do maszyn, pasy
do silników, pompy na sprężone powietrze, pompy [części maszyn
lub silników], pompy [maszyny], maszyny na powietrze sprężone,
przekładnie łańcuchowe inne niż do pojazdów lądowych, przekład-
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nie zębate inne niż do pojazdów lądowych, rozruszniki silników,
silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, silniki inne niż
do pojazdów lądowych, silniki napędowe inne niż do pojazdów lądowych, tłumiki do silników, uchwyty [części maszyn], wentylatory
do silników, wirówki [maszyny], wtryskiwacze do silników, tłumiki
wydechowe do silników, 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, a mianowicie: łodzie,
bosaki, haki do łodzi, maszty do łodzi, pojazdy do poruszania się
po ziemi, w powietrzu, po wodzie i po szynach, pojazdy elektryczne,
pontony, rozprza [żeglarstwo], ślizgacz, śruby napędowe, śruby napędowe do łodzi, śruby okrętowe, wiosła, wiosła do kajaków, wiosła
rufowe, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte
w innych klasach, ozdoby choinkowe, a mianowicie: kołowrotki wędkarskie, koszyki wędkarskie, linki, żyłki wędkarskie, pławiki do wędkarstwa, przynęty stosowane w wędkarstwie, sztuczne, spławiki,
spławiki [sprzęt wędkarski], torby na narty i deski surfingowe, wabiki
do myślistwa lub rybołówstwa, haczyki do wędkarstwa, podbieraki
do wędkarstwa, sprzęt do wędkarstwa, zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, żyłki wędkarskie.

(111) 296876
(220) 2016 08 11
(151) 2017 02 17
(441) 2016 10 24
(732) MIERZEJEWSKA ZUZANNA, Warszawa, PL.
(540) EKOCUDA
(540)

(210) 460200

Kolor znaku: różowy, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.20, 19.07.12, 26.01.06, 26.01.22,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do pielęgnacji urody,
mydła, mydła toaletowe, mydła kosmetyczne, mydła do pielęgnacji
ciała, środki perfumeryjne i zapachowe, środki zapachowe dla celów
domowych, 35 organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów
dla celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, prowadzenie,
przygotowanie i organizowanie pokazów handlowych i targów w celach komercyjnych i reklamowych.
(111) 296877
(220) 2016 08 12
(210) 460307
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) POLSKIE RADIO -REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W LUBLINIE
RADIO LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) Polskie Radio Lublin
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski
(531) 26.02.07, 26.02.99, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe radiowe na rzecz osób trzecich,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych, 38 usługi w zakresie przesyłania wiadomości i rozpowszechniania programów radiowych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez rozrywkowych plenerowych i w pomieszczeniach
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zamkniętych, usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem
rozrywki radiowej, usługi studia nagrań radiowych, usługi w zakresie
organizowania pokazów, usługi publikowania książek, usługi w zakresie wydawania płyt i kaset fonograficznych.

(111) 296878
(220) 2016 08 16
(210) 460380
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) GAWEŁ JERZY KRAKOWSKIE SZKOŁY ARTYSTYCZNE,
Kraków, PL.
(540) Zaprojektowani Krakowskie Spotkania z Dizajnem
(510), (511) 35 organizacja targów handlowych, 41 organizowanie
festiwali, organizacja szkoleń, warsztaty w celach szkoleniowych,
warsztaty w celach edukacyjnych.
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i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, usługi szkół [edukacja], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 42 analizy przemysłowe
i usługi badawcze, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii,
prace badawczo -rozwojowe, badania w zakresie ochrony środowiska
naturalnego, analizy i badania chemiczne, badania w dziedzinie mechaniki i fizyki, testowanie materiałów, badania w dziedzinie energetyki i ciepłownictwa, badania przetwórstwa paliw.

(111) 296882
(220) 2016 08 12
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) BILIŃSKI ZBIGNIEW, Poznań, PL.
(540) gotowe spolki.pl
(540)

(210) 460302

(111) 296879
(220) 2016 08 17
(210) 460431
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) KOSSOWSKI KONRAD MADRIGA, Warszawa, PL.
(540) NASZA Jadalnia
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, niebieski
(531) 09.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, restauracje, stołówki.
(111) 296880
(220) 2016 08 18
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) SZYMAŃCZYK DARIUSZ, Warszawa, PL.
(540) SokzBuraka.PL
(540)

(210) 460467

Kolor znaku: czerwony, biały, szary
(531) 02.01.01, 02.09.04, 02.09.08, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej.
(111) 296881
(220) 2016 08 11
(210) 460256
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze, PL.
(540) CCTW
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, zielony
(531) 26.01.02, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 brykiety drzewne, brykiety węglowe, brykiety z torfu
[paliwo], dodatki niechemiczne do paliwa, drewno opałowe, hubka
[podpałka], koks, paliwa, paliwo w postaci brykietów, paliwo z biomasy, węgiel, zestalone gazy [paliwo], 41 organizowanie i obsługa
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 07.01.24, 26.13.25, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w zakresie organizowania, prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usługi
w zakresie pośrednictwa w sprzedaży spółek polskich i zagranicznych, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, ekspertyzy w zakresie
działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym lub przemysłowym, pozyskiwanie informacji
o działalności gospodarczej, zarządzanie w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary
i usługi dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie,
prowadzenie ksiąg, rachunkowość, fakturowanie, usługi doradztwa
handlowego świadczone na zasadach outsourcingu, weryfikacja
rachunków, przygotowanie list płac, sporządzanie sprawozdań
rachunkowych, analiza kosztów, public relations, agencje public
relations, informacja handlowa, usługi w zakresie przeprowadzania wyceny działalności gospodarczej, usługi w zakresie promocji
sprzedaży dla osób trzecich, usługi w zakresie zaopatrzenia osób
trzecich w zakupy produktów i usług innych przedsiębiorstw,
36 usługi pośrednictwa finansowego nie wymagającego koncesji,
doradztwo w sprawach finansowych, pośrednictwo w zakresie zakładania rachunków bankowych, wymiana walut, wycenia składników majątkowych, usługi w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi, reprezentowanie uczestników funduszy
inwestycyjnych wobec osób trzecich, gromadzenie funduszy od inwestorów, sprzedaż jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, 41 obsługa i organizacja szkoleń, konferencji, sympozjów
w zakresie organizowania, prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania, 45 obsługa prawna podmiotów gospodarczych, usługi pomocy w sprawach spornych.
(111) 296883
(220) 2016 08 17
(151) 2017 04 10
(441) 2016 12 19
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540)
(540)

(210) 460419

Kolor znaku: niebieski, biały, ciemnogranatowy
(531) 19.13.01, 19.13.21, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.02.01,
26.04.01, 26.04.05, 26.04.10, 26.04.16, 29.01.12
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(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, programy komputerowe,
publikacje elektroniczne, nagrane programy komputerowe, magnetyczne i optyczne nośniki danych, mobilne aplikacje, 36 ubezpieczenie zdrowotne, ocena ryzyka ubezpieczeń zdrowotnych, prywatne
ubezpieczenia zdrowotne, administrowanie ubezpieczeniami zdrowotnymi w zakresie opieki dentystycznej, programy oszczędnościowe dotyczące zdrowia, ocena ryzyka ubezpieczeń zdrowotnych
w zakresie opieki dentystycznej, finansowanie opieki zdrowotnej,
programy oszczędnościowe dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych,
administrowanie przedpłaconymi planami opieki zdrowotnej, ocena ryzyka przedpłaconych ubezpieczeń opieki zdrowotnej, usługi
doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami zdrowotnymi, udzielanie informacji online dotyczących ubezpieczeń z komputerowej bazy danych lub Internetu, programy oszczędnościowe
dotyczące opieki zdrowotnej, 38 usługi telekomunikacyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych oraz komunikacja
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, transmisja
danych, tekstu, dźwięków i obrazów za pośrednictwem sieci komputerowych, przyznawanie i zapewnianie dostępu baz danych, stron
internetowych i portali, usługi współdzielenia danych za pośrednictwem połączeń (linków) komputerowych i telekomunikacyjnych,
zapewnianie czasowego dostępu do zasobów multimedialnych,
transmisja informacji dotyczących farmaceutyków, medycyny i higieny, transmisja wiadomości dotyczących farmaceutyków, medycyny i higieny, 41 usługi edukacyjne związane ze zdrowiem, szkolenia
instruktażowe związane ze zdrowiem, informacja o edukacji zdrowotnej i fitness, usługi szkoleniowe związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem, szkolenia i warsztaty w zakresie opieki zdrowotnej i odżywiania, szkolenia i warsztaty w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy, usługi edukacyjne związane z nadużywaniem narkotyków,
usługi edukacji medycznej, usługi szkoleń medycznych, szkolenie
i nauczanie zdrowotne, publikacje tekstów medycznych, publikacje wydawnictw medycznych, prowadzenie kursów kształcenia
medycznego, doradztwo dotyczące kształcenia medycznego, nauczanie o odżywianiu i diecie [niemedyczne], nauczanie o żywieniu
[niemedyczne], prowadzenie instruktażowych kursów medycznych,
szkolenia dla inspektorów medycznych, projekcja filmów kinowych
w celach medycznych, nauczanie związane z medycyną, prowadzenie seminariów edukacyjnych związanych z medycyną, publikowanie prac naukowych w zakresie technologii medycznych, wydawanie prac naukowych w zakresie technologii medycznych, szkolenie
personelu niemedycznego w zakresie opieki nad dziećmi, publikacja
i wydawanie prac naukowych w zakresie technologii medycznych,
organizacja konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych,
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, udostępnianie
poradników online, prowadzenie szkoleń online, publikacje online
materiałów multimedialnych, szkolenia na odległość prowadzone
online, informacja o edukacji online, elektroniczne publikacje online
książek i periodyków, publikacja online książek i czasopism elektronicznych, 42 utrzymywanie i zarządzanie portalami internetowymi,
zapewnianie dostępu do zasobów i serwisów internetowych, tworzenie, utrzymywanie i serwisowanie dla osób trzecich systemów
informacji marketingowych dostępnych przez Internet lub sieci wewnętrzne, wypożyczanie serwerów [hosting], zapewnianie dostępu
do portali i stron internetowych, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego i komputerowych baz danych, projektowanie systemów multimedialnych, w tym tworzenie grafiki komputerowej
i programów do przetwarzania grafiki komputerowej, usługi informatyczne dla sektora farmaceutycznego i opieki zdrowotnej,
44 opieka zdrowotna, ośrodki zdrowia, badanie stanu zdrowia, doradztwo zdrowotne, usługi opieki zdrowotnej, usługi opieki zdrowia
psychicznego, usługi kuracji uzdrowiskowych, informacja o zdrowiu,
usługi klinik medycznych, usługi łaźni uzdrowiskowych, doradztwo
w zakresie zdrowia publicznego, opieka zdrowotna dla ludzi, domowa opieka zdrowotna, zarządzanie opieką zdrowotną, usługi sanatoriów, badania w zakresie oceny ryzyka dla zdrowia, doradztwo
w zakresie opieki społecznej dla osób starszych (medyczne), usługi
doradcze w zakresie zdrowia, usługi salonów piękności, konsultacje w zakresie opieki zdrowotnej, zapewnianie sprzętu do ćwiczeń
rehabilitacyjnych, konsultacje w zakresie opieki zdrowotnej (medyczne), opieka zdrowotna w formie organizacji profilaktyki i promocji zdrowia, akupunktura, chiropraktyka, opieka zdrowotna przy
głodówkach, homeopatia, hydroterapia, naturopatia, osteopatia,
terapia relaksacyjna, ćwiczenia rehabilitacyjne, masaż terapeutycz-
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ny, usługi opieki zdrowotnej świadczone przez sieć zakładów opieki
zdrowotnej na podstawie umowy, profesjonalne doradztwo w zakresie opieki zdrowotnej, doradztwo techniczne w zakresie opieki
medycznej, wypożyczanie sprzętu medycznego, sporządzanie raportów na temat opieki zdrowotnej, świadczenie usług opieki zdrowotnej w domach opieki, usługi medyczne i zdrowotne dotyczące
DNA, genetyki i badań genetycznych, doradztwo w zakresie pomocy
medycznej prowadzone przez lekarzy i inny wykwalifikowany personel medyczny, usługi dokumentacji medycznej online, innej niż dentystyczna, usługi informacji medycznej świadczone przez Internet,
udzielanie informacji w zakresie cukrzycy przez Internet, udzielanie
porad i informacji związanych z produktami farmaceutycznymi przez
Internet, doradztwo w zakresie pielęgnacji ciała i urody przez Internet, wydawanie środków farmaceutycznych, doradztwo w zakresie
farmakologii, obserwacja pacjentów, terapia odwykowa dla pacjentów z uzależnieniami, terapia odwykowa dla pacjentów uzależnionych od alkoholu, terapia odwykowa dla pacjentów uzależnionych
od narkotyków, indywidualne doradztwo medyczne dla pacjentów,
usługi analizy medycznej w zakresie leczenia pacjentów, informacje
dla pacjentów w zakresie zażywania leków, doradztwo w sprawach
zdrowia, udostępnianie informacji dotyczących zdrowia, 45 doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, udostępnianie informacji dotyczących bezpieczeństwa, usługi ochrony praw pacjentów dla pacjentów
szpitali oraz zakładów długoterminowej opieki medycznej.

(111) 296884
(220) 2016 08 17
(151) 2017 04 10
(441) 2016 12 19
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) drWidget
(540)

(210) 460420

Kolor znaku: niebieski, biały, czarny
(531) 19.13.01, 19.13.21, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.02.01,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, programy komputerowe,
publikacje elektroniczne, nagrane programy komputerowe, magnetyczne i optyczne nośniki danych, mobilne aplikacje, 36 ubezpieczenie zdrowotne, ocena ryzyka ubezpieczeń zdrowotnych, prywatne
ubezpieczenia zdrowotne, administrowanie ubezpieczeniami zdrowotnymi w zakresie opieki dentystycznej, programy oszczędnościowe dotyczące zdrowia, ocena ryzyka ubezpieczeń zdrowotnych
w zakresie opieki dentystycznej, finansowanie opieki zdrowotnej,
programy oszczędnościowe dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych,
administrowanie przedpłaconymi planami opieki zdrowotnej, ocena ryzyka przedpłaconych ubezpieczeń opieki zdrowotnej, usługi
doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami zdrowotnymi, udzielanie informacji online dotyczących ubezpieczeń z komputerowej bazy danych lub Internetu, programy oszczędnościowe
dotyczące opieki zdrowotnej, 38 usługi telekomunikacyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych oraz komunikacja
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, transmisja
danych, tekstu, dźwięków i obrazów za pośrednictwem sieci komputerowych, przyznawanie i zapewnianie dostępu baz danych, stron
internetowych i portali, usługi współdzielenia danych za pośrednictwem połączeń (linków) komputerowych i telekomunikacyjnych,
zapewnianie czasowego dostępu do zasobów multimedialnych,
transmisja informacji dotyczących farmaceutyków, medycyny i higieny, transmisja wiadomości dotyczących farmaceutyków, medycyny i higieny, 41 usługi edukacyjne związane ze zdrowiem, szkolenia
instruktażowe związane ze zdrowiem, informacja o edukacji zdrowotnej i fitness, usługi szkoleniowe związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem, szkolenia i warsztaty w zakresie opieki zdrowotnej i odżywiania, szkolenia i warsztaty w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy, usługi edukacyjne związane z nadużywaniem narkotyków,
usługi edukacji medycznej, usługi szkoleń medycznych, szkolenie
i nauczanie zdrowotne, publikacje tekstów medycznych, publikacje wydawnictw medycznych, prowadzenie kursów kształcenia
medycznego, doradztwo dotyczące kształcenia medycznego, na-
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uczanie o odżywianiu i diecie [niemedyczne], nauczanie o żywieniu
[niemedyczne], prowadzenie instruktażowych kursów medycznych,
szkolenia dla inspektorów medycznych, projekcja filmów kinowych
w celach medycznych, nauczanie związane z medycyną, prowadzenie seminariów edukacyjnych związanych z medycyną, publikowanie prac naukowych w zakresie technologii medycznych, wydawanie prac naukowych w zakresie technologii medycznych, szkolenie
personelu niemedycznego w zakresie opieki nad dziećmi, publikacja
i wydawanie prac naukowych w zakresie technologii medycznych,
organizacja konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych,
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, udostępnianie
poradników online, prowadzenie szkoleń online, publikacje online
materiałów multimedialnych, szkolenia na odległość prowadzone
online, informacja o edukacji online, elektroniczne publikacje online
książek i periodyków, publikacja online książek i czasopism elektronicznych, 42 utrzymywanie i zarządzanie portalami internetowymi,
zapewnianie dostępu do zasobów i serwisów internetowych, tworzenie, utrzymywanie i serwisowanie dla osób trzecich systemów
informacji marketingowych dostępnych przez Internet lub sieci wewnętrzne, wypożyczanie serwerów [hosting], zapewnianie dostępu
do portali i stron internetowych, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego i komputerowych baz danych, projektowanie systemów multimedialnych w tym tworzenie grafiki komputerowej
i programów do przetwarzania grafiki komputerowej, usługi informatyczne dla sektora farmaceutycznego i opieki zdrowotnej,
44 opieka zdrowotna, ośrodki zdrowia, badanie stanu zdrowia, doradztwo zdrowotne, usługi opieki zdrowotnej, usługi opieki zdrowia
psychicznego, usługi kuracji uzdrowiskowych, informacja o zdrowiu,
usługi klinik medycznych, usługi łaźni uzdrowiskowych, doradztwo
w zakresie zdrowia publicznego, opieka zdrowotna dla ludzi, domowa opieka zdrowotna, zarządzanie opieką zdrowotną, usługi sanatoriów, badania w zakresie oceny ryzyka dla zdrowia, doradztwo
w zakresie opieki społecznej dla osób starszych (medyczne), usługi
doradcze w zakresie zdrowia, usługi salonów piękności, konsultacje w zakresie opieki zdrowotnej, zapewnianie sprzętu do ćwiczeń
rehabilitacyjnych, konsultacje w zakresie opieki zdrowotnej (medyczne), opieka zdrowotna w formie organizacji profilaktyki i promocji zdrowia, akupunktura, chiropraktyka, opieka zdrowotna przy
głodówkach, homeopatia, hydroterapia, naturopatia, osteopatia,
terapia relaksacyjna, ćwiczenia rehabilitacyjne, masaż terapeutyczny, usługi opieki zdrowotnej świadczone przez sieć zakładów opieki
zdrowotnej na podstawie umowy, profesjonalne doradztwo w zakresie opieki zdrowotnej, doradztwo techniczne w zakresie opieki
medycznej, wypożyczanie sprzętu medycznego, sporządzanie raportów na temat opieki zdrowotnej, świadczenie usług opieki zdrowotnej w domach opieki, usługi medyczne i zdrowotne dotyczące
DNA, genetyki i badań genetycznych, doradztwo w zakresie pomocy
medycznej prowadzone przez lekarzy i inny wykwalifikowany personel medyczny, usługi dokumentacji medycznej online, innej niż dentystyczna, usługi informacji medycznej świadczone przez Internet,
udzielanie informacji w zakresie cukrzycy przez Internet, udzielanie
porad i informacji związanych z produktami farmaceutycznymi przez
Internet, doradztwo w zakresie pielęgnacji ciała i urody przez Internet, wydawanie środków farmaceutycznych, doradztwo w zakresie
farmakologii, obserwacja pacjentów, terapia odwykowa dla pacjentów z uzależnieniami, terapia odwykowa dla pacjentów uzależnionych od alkoholu, terapia odwykowa dla pacjentów uzależnionych
od narkotyków, indywidualne doradztwo medyczne dla pacjentów,
usługi analizy medycznej w zakresie leczenia pacjentów, informacje
dla pacjentów w zakresie zażywania leków, doradztwo w sprawach
zdrowia, udostępnianie informacji dotyczących zdrowia, 45 doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, udostępnianie informacji dotyczących bezpieczeństwa, usługi ochrony praw pacjentów dla pacjentów
szpitali oraz zakładów długoterminowej opieki medycznej.

(111) 296885
(220) 2016 08 17
(210) 460422
(151) 2017 04 10
(441) 2016 12 19
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) Gabinet drWidget
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, programy komputerowe,
publikacje elektroniczne, nagrane programy komputerowe, magnetyczne i optyczne nośniki danych, mobilne aplikacje, 36 ubezpieczenie zdrowotne, ocena ryzyka ubezpieczeń zdrowotnych, prywatne
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ubezpieczenia zdrowotne, administrowanie ubezpieczeniami zdrowotnymi w zakresie opieki dentystycznej, programy oszczędnościowe dotyczące zdrowia, ocena ryzyka ubezpieczeń zdrowotnych
w zakresie opieki dentystycznej, finansowanie opieki zdrowotnej,
programy oszczędnościowe dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych,
administrowanie przedpłaconymi planami opieki zdrowotnej, ocena ryzyka przedpłaconych ubezpieczeń opieki zdrowotnej, usługi
doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami zdrowotnymi, udzielanie informacji online dotyczących ubezpieczeń z komputerowej bazy danych lub Internetu, programy oszczędnościowe
dotyczące opieki zdrowotnej, 38 usługi telekomunikacyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych oraz komunikacja
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, transmisja
danych, tekstu, dźwięków i obrazów za pośrednictwem sieci komputerowych, przyznawanie i zapewnianie dostępu baz danych, stron
internetowych i portali, usługi współdzielenia danych za pośrednictwem połączeń (linków) komputerowych i telekomunikacyjnych,
zapewnianie czasowego dostępu do zasobów multimedialnych,
transmisja informacji dotyczących farmaceutyków, medycyny i higieny, transmisja wiadomości dotyczących farmaceutyków, medycyny i higieny, 41 usługi edukacyjne związane ze zdrowiem, szkolenia
instruktażowe związane ze zdrowiem, informacja o edukacji zdrowotnej i fitness, usługi szkoleniowe związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem, szkolenia i warsztaty w zakresie opieki zdrowotnej i odżywiania, szkolenia i warsztaty w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy, usługi edukacyjne związane z nadużywaniem narkotyków,
usługi edukacji medycznej, usługi szkoleń medycznych, szkolenie
i nauczanie zdrowotne, publikacje tekstów medycznych, publikacje wydawnictw medycznych, prowadzenie kursów kształcenia
medycznego, doradztwo dotyczące kształcenia medycznego, nauczanie o odżywianiu i diecie [niemedyczne], nauczanie o żywieniu
[niemedyczne], prowadzenie instruktażowych kursów medycznych,
szkolenia dla inspektorów medycznych, projekcja filmów kinowych
w celach medycznych, nauczanie związane z medycyną, prowadzenie seminariów edukacyjnych związanych z medycyną, publikowanie prac naukowych w zakresie technologii medycznych, wydawanie prac naukowych w zakresie technologii medycznych, szkolenie
personelu niemedycznego w zakresie opieki nad dziećmi, publikacja
i wydawanie prac naukowych w zakresie technologii medycznych,
organizacja konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych,
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, udostępnianie
poradników online, prowadzenie szkoleń online, publikacje online
materiałów multimedialnych, szkolenia na odległość prowadzone
online, informacja o edukacji online, elektroniczne publikacje online
książek i periodyków, publikacja online książek i czasopism elektronicznych, 42 utrzymywanie i zarządzanie portalami internetowymi,
zapewnianie dostępu do zasobów i serwisów internetowych, tworzenie, utrzymywanie i serwisowanie dla osób trzecich systemów
informacji marketingowych dostępnych przez Internet lub sieci wewnętrzne, wypożyczanie serwerów [hosting], zapewnianie dostępu
do portali i stron internetowych, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego i komputerowych baz danych, projektowanie systemów multimedialnych, w tym tworzenie grafiki komputerowej
i programów do przetwarzania grafiki komputerowej, usługi informatyczne dla sektora farmaceutycznego i opieki zdrowotnej,
44 opieka zdrowotna, ośrodki zdrowia, badanie stanu zdrowia, doradztwo zdrowotne, usługi opieki zdrowotnej, usługi opieki zdrowia
psychicznego, usługi kuracji uzdrowiskowych, informacja o zdrowiu,
usługi klinik medycznych, usługi łaźni uzdrowiskowych, doradztwo
w zakresie zdrowia publicznego, opieka zdrowotna dla ludzi, domowa opieka zdrowotna, zarządzanie opieką zdrowotną, usługi sanatoriów, badania w zakresie oceny ryzyka dla zdrowia, doradztwo
w zakresie opieki społecznej dla osób starszych (medyczne), usługi
doradcze w zakresie zdrowia, usługi salonów piękności, konsultacje w zakresie opieki zdrowotnej, zapewnianie sprzętu do ćwiczeń
rehabilitacyjnych, konsultacje w zakresie opieki zdrowotnej (medyczne), opieka zdrowotna w formie organizacji profilaktyki i promocji zdrowia, akupunktura, chiropraktyka, opieka zdrowotna przy
głodówkach, homeopatia, hydroterapia, naturopatia, osteopatia,
terapia relaksacyjna, ćwiczenia rehabilitacyjne, masaż terapeutyczny, usługi opieki zdrowotnej świadczone przez sieć zakładów opieki
zdrowotnej na podstawie umowy, profesjonalne doradztwo w zakresie opieki zdrowotnej, doradztwo techniczne w zakresie opieki
medycznej, wypożyczanie sprzętu medycznego, sporządzanie raportów na temat opieki zdrowotnej, świadczenie usług opieki zdro-
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wotnej w domach opieki, usługi medyczne i zdrowotne dotyczące
DNA, genetyki i badań genetycznych, doradztwo w zakresie pomocy
medycznej prowadzone przez lekarzy i inny wykwalifikowany personel medyczny, usługi dokumentacji medycznej online, innej niż dentystyczna, usługi informacji medycznej świadczone przez Internet,
udzielanie informacji w zakresie cukrzycy przez Internet, udzielanie
porad i informacji związanych z produktami farmaceutycznymi przez
Internet, doradztwo w zakresie pielęgnacji ciała i urody przez Internet, wydawanie środków farmaceutycznych, doradztwo w zakresie
farmakologii, obserwacja pacjentów, terapia odwykowa dla pacjentów z uzależnieniami, terapia odwykowa dla pacjentów uzależnionych od alkoholu, terapia odwykowa dla pacjentów uzależnionych
od narkotyków, indywidualne doradztwo medyczne dla pacjentów,
usługi analizy medycznej w zakresie leczenia pacjentów, informacje
dla pacjentów w zakresie zażywania leków, doradztwo w sprawach
zdrowia, udostępnianie informacji dotyczących zdrowia, 45 doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, udostępnianie informacji dotyczących bezpieczeństwa, usługi ochrony praw pacjentów dla pacjentów
szpitali oraz zakładów długoterminowej opieki medycznej.

(111) 296886
(220) 2016 08 19
(210) 460505
(151) 2017 03 01
(441) 2016 11 07
(732) OSTAPIUK ŁUKASZ, Długa Kościelna, PL.
(540) ARTIMAS
(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.
(111) 296887
(220) 2016 08 22
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) KUJAWSKA NATALIA, Ząbki, PL.
(540) WWW.REGENERUJ.PL
(540)

(210) 460555

(531) 14.07.09, 15.07.01, 15.07.04, 15.07.21, 27.05.01
(510), (511) 37 regeneracja i naprawa kół dwumasowych, regeneracja i naprawa turbosprężarek, regeneracja i naprawa części samochodowych.
(111) 296888
(220) 2016 08 22
(151) 2017 02 03
(441) 2016 10 10
(732) KUJAWSKA NATALIA, Ząbki, PL.
(540) dwumasy.com
(540)

(210) 460556

(531) 15.07.01, 15.07.09, 27.05.01
(510), (511) 12 sprzęgła dwumasowe do pojazdów lądowych, 37 regeneracja i naprawa kół dwumasowych, regeneracja i naprawa części samochodowych.

(111) 296889
(220) 2016 08 23
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) PAWLIKOWSKI DAWID, Warszawa, PL.
(540) FINANSOWNIA PRACOWNIA FINANSÓW
(540)

Nr 10/2017
(210) 460586

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 25.07.20
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej finansowej, usługi dotyczące zarządzania działalnością
gospodarczą finansową, usługi doradztwa w zakresie organizowania
i zarządzania działalnością gospodarczą finansową, usługi doradztwa
specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej finansowej,
usługi agencji public relations, usługi w zakresie kreowania wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi marketingowe, usługi pozyskiwanie
i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej finansowej,
usługi doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo
podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, ekspertyzy w działalności gospodarczej, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw celach
handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, badania rynku, badanie opinii publicznej, usługi
w zakresie marketingu i prezentacji, 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, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla
komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, wycena
działalności gospodarczej, audyt, pozyskiwania informacji o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, weryfikacja rachunków,
wycena działalności gospodarczej, badanie opinii publicznej, 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, 41 usługi dotyczące orga-
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nizowania 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.

(111) 296890
(220) 2016 08 23
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) LEWICKA KAROLINA, Sarnaki, PL.
(540) Poczta Balonowa
(540)

(210) 460600

(531) 20.05.13, 27.05.01, 27.05.05, 24.15.01
(510), (511) 28 balony do zabawy, balony do konfetti, 35 usługi w zakresie reklamy wizualnej osób trzecich, zwłaszcza z wykorzystaniem
balonów jako powierzchni ekspozycyjnej, usługi w zakresie sprzedaży
balonów reklamowych, 42 usługi w zakresie projektowania balonów.
(111) 296891
(220) 2016 11 22
(210) 464177
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) WOJCIECH BORTKIEWICZ, Warszawa, PL.
(540) LUMBERJACK
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wyciąg z chmielu
do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa,
esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, preparaty do sporządzania
likierów, mleko migdałowe [napój], napoje bezalkoholowe z mleka
orzechowego, moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje
bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku
kawy, proszek do wytwarzania napoi gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu
inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi inne niż substytuty
mleka, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, orszada, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy [napój], preparaty
do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe z sarsaparilli, soki, soki
warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syropy
do napojów, moszcz z winogron, niesfermentowany, woda [napoje],
woda gazowana, preparaty do produkcji wody gazowanej, produkty
do wytwarzania wody mineralnej, woda mineralna [napoje], woda
selcerska, woda sodowa, woda stołowa.
(111) 296892
(220) 2016 08 25
(151) 2017 02 24
(441) 2016 11 07
(732) GAUER TADEUSZ, Korzystno, PL.
(540) GAUER FITNESS
(540)

Kolor znaku: złoty, czarny
(531) 03.07.17, 03.07.19, 27.05.05, 29.01.12

(210) 460748
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(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów leczniczych, 28 artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, 41 usługi
trenerskie.

(111) 296893
(220) 2016 08 26
(210) 460750
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) SALAWA JERZY ABAKUSBABY, Myślenice, PL.
(540) SAVEA
(510), (511) 9 monitory oddechu [niemedyczne], monitory ruchu,
monitory funkcji życiowych u ludzi i zwierząt [niemedyczne], urządzenia elektroniczne do ułatwiania opieki nad ludźmi i zwierzętami, termometry, wagi, zasilacze niskonapięciowe dla urządzeń
elektrycznych, zaślepki ochronne do gniazd elektrycznych, 10 butelki do karmienia, butelki ze smoczkiem, smoczki do podawania
lekarstw, smoczki do inhalacji, gryzaki na ząbkowanie, gryzaczki
do karmienia, wkłady do gryzaków do karmienia, urządzenia do karmienia piersią, osłony piersi, ochraniacze sutków, laktatory dla
matek karmiących, lejki do laktatorów, nakładki masujące do laktatorów, wkładki redukujące rozmiar lejków w laktatorach, wałeczki
laktacyjne, termometry do celów medycznych, aspiratory do nosa,
inhalatory, nebulizatory, nocniki do użytku medycznego [pojemniki], 11 nawilżacze powietrza, jonizatory powietrza, podgrzewacze,
sterylizatory, elektryczne podgrzewacze do butelek, elektryczne
podgrzewacze do chusteczek higienicznych, termofory, nakładki
na sedesy,, 12 lusterka wsteczne do pojazdów, tacki do siedzeń przystosowane do użytku w pojazdach, wózki dziecięce, 16 worki na zużyte pieluchy, 18 torby do noszenia niemowląt, nosidełka dla dzieci,
saszetki, torby, plecaki, plecaki ze smyczą, torby termoizolowane
do pokarmów, 20 przenośne stopnie ułatwiające wchodzenie lub
sięganie, krzesełka do karmienia dzieci i niemowląt, łóżeczka, kojce,
materace, maty do przewijania, śpiworki do spania, łóżka składane
dla dzieci, posłania dziecięce wykonane z materiału w postaci torby,
chodziki dla dzieci, leżaczki dziecięce typu bujaki, rozkładane bramki
zabezpieczające do schodów, rozkładane bramki zabezpieczające
do otworów drzwiowych, kosze z pokrywką, poduszki, krzesełka
do wanny, leżaki do kąpieli, niemetalowe nakładki na sedesy ze stopniami lub uchwytami ułatwiającymi siadanie, niemetalowe uchwyty
do wanien i brodzików, pojemniki na zabawki, 21 szczoteczki do zębów, kubki, podstawki na szczoteczki do zębów, podstawki na kubki,
podstawki na szczoteczki do zębów z klepsydrą, pozytywką lub innym elementem odmierzającym przedział czasu, pojemniki i kubki
do mycia głowy, pojemniki na zużyte pieluchy, wkłady do pojemników na zużyte pieluchy, pojemniki na produkty spożywcze, pojemniki do przechowywania pokarmów, miseczki z przykrywką do przechowywania, transportu, podgrzewania i podawania posiłków, kubki
do karmienia, kubki do picia z pokrywką chroniącą przed rozlewaniem, termosy, kubki i naczynia termoizolowane, serwisy [zastawy
stołowe], nieelektryczne podgrzewacze do butelek, uchwyty do butelek, suszarki do butelek, termoizolacyjne pojemniki na butelki, wanienki dla niemowląt, nocniki, pojemniki do użytku w gospodarstwie
domowym, kosze do użytku domowego, bieliźniarki.
(111) 296894
(220) 2016 08 29
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) KRASZEK EWA GAMA, Pruszków, PL.
(540) Kraszek
(540)

(210) 460803

Kolor znaku: biały, różowy, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.09.02, 24.09.05
(510), (511) 25 odzież, odzież gimnastyczna i sportowa, kostiumy
do tańca, kostiumy karnawałowe, odzież jako okazjonalne kostiumy tematyczne, odzież ze skóry i z imitacji skóry, obuwie, obuwie
gimnastyczne i sportowe, obuwie zwłaszcza do tańca, nakrycia głowy, nakrycia głowy jako okazjonalne przebrania tematyczne, opaski, kapelusze, stylizowane czapki, bielizna, kurtki, spodnie, bluzy,
podkoszulki, T-shirty, koszule, garnitury, krawaty, muchy, płaszcze,
swetry, suknie, sukienki, garsonki, spódnice, rajstopy, pończochy,
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podwiązki do pończoch, skarpety, kapcie, rękawiczki, szale, szaliki,
czapki, chusty, szlafroki, bielizna osobista, piżamy, koszule nocne,
dresy, getry, leginsy, majtki, staniki, staniczki, szelki, woalki, środki
antypoślizgowe do butów, 26 błyskotki do ubrań, brody sztuczne,
wstęgi do dekorowania, girlandy sztuczne, peruki, wąsy sztuczne,
włosy sztuczne, sztuczne kwiaty, warkocze z włosów, broszki jako
dodatki ubraniowe, ozdoby do kapeluszy i obuwia nie z metali szlachetnych, kokardy do włosów, koronkowe ozdoby, ozdoby do włosów, wsuwki do włosów, spinki do włosów, spinki układające włosy,
zatrzaski, opaski na włosy, lamety (ozdoby odzieży), opaski na ręce,
emblematy ozdobne, ozdoby do włosów, zapięcia do pasków, pióra
(dodatki do ubrań), hafty srebrne, zapięcia do szelek, sztuczne włosy,
sztuczne kwiaty, szpilki do układania włosów, treski z włosów, włosy
sztuczne, wstążki do włosów, wsuwki do włosów, ozdoby do obuwia,
28 balony do zabawy, konfetti, bańki mydlane jako zabawki, ozdoby
na choinki z wyjątkiem gier, artykułów oświetleniowych i słodyczy,
choinki z materiałów syntetycznych, balony do konfetti, latawce,
maski jako zabawki, maski teatralne, ozdoby choinkowe z wyjątkiem
artykułów oświetleniowych i słodyczy, śmieszne rzeczy (atrapy),
śnieg sztuczny na choinki, rolki, wrotki, gwizdki, zabawki pluszowe,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym także za pośrednictwem internetu odzieży, obuwia, nakryć głowy oraz akcesoriów i dodatków
do odzieży, okazjonalnych kostiumów tematycznych, zarządzanie
działalnością gospodarczą artystyczną, w tym projektowania odzieży, doradztwo specjalistyczne w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej artystycznej, w tym projektowania odzieży, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, artystyczną, w tym projektowania odzieży, pozyskiwanie
i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej artystycznej, w tym projektowania odzieży, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, pokazy towarów w celach handlowych
i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, 40 krawiectwo, przeróbki odzieży,
usługi krawieckie, wykonywanie odzieży na zamówienie, barwienie
tkanin, drukowanie wzorów, hafciarstwo, obróbka tkanin i papieru,
41 organizowanie i obsługa imprez artystycznych i rozrywkowych,
nauczanie związane z projektowaniem i szyciem odzieży i tworzeniem dodatków do odzieży, w tym odzieży scenicznej, strojów karnawałowych, wypożyczanie dekoracji, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji dotyczącej ubiorów, organizowanie imprez
połączonych z wręczaniem nagród za wybitne osiągnięcia naukowe
w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, 45 wypożyczanie odzieży,
wypożyczanie odzieży w szczególności okazjonalnych kostiumów
tematycznych, wypożyczanie strojów karnawałowych, wypożyczanie dodatków do odzieży.

(111) 296895
(220) 2016 08 29
(210) 460812
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) LATANOWICZ BERNARD LATECH, Poznań, PL.
(540) happy SOAPS
(540)

Kolor znaku: czarny, fioletowy
(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, tipsy [kosmetyki], kosmetyki nielecznicze,
eyelinery [kosmetyki], pianki [kosmetyki], kosmetyki upiększające,
korektory [kosmetyki], kosmetyki kolorowe, toniki [kosmetyki], olejki mineralne [kosmetyki], środki nawilżające [kosmetyki], kosmetyki do rzęs, preparaty samoopalające [kosmetyki], kosmetyki dla
zwierząt, kosmetyki do brwi, koncentraty nawilżające [kosmetyki],
balsamy samoopalające [kosmetyki], kosmetyki do samoopalania,
kremy samoopalające [kosmetyki], kosmetyki brązująco -opalizujące,
kosmetyki do włosów, kremy tonizujące [kosmetyki], żele nawilżające [kosmetyki], olejek lawendowy, olej lawendowy, olejki eteryczne,
olejki eteryczne do użytku osobistego, roślinne olejki eteryczne,
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woda kwiatowa, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w gotowych zestawach, nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego,
nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, nielecznicze balsamy, nielecznicze kuracje do skóry głowy, nielecznicze mleczka, nielecznicze mleczka do skóry, nielecznicze preparaty
do masażu, nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty toaletowe, odżywki do skórek wokół paznokci,
olejki do celów kosmetycznych, olejki do masażu, olejki do masażu,
nielecznicze, olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, olejki
i płyny do masażu, olejki toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pedicure, preparaty higieniczne w postaci
środków toaletowych, preparaty kosmetyczne do twarzy, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty ścierne do ciała, woski
do masażu, zestawy kosmetyków.

(111) 296896
(220) 2016 10 07
(210) 460944
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) ECOBIOPOL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Otwock, PL.
(540) ECOPALM
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 4 ekologiczny opał z łupiny Orzecha Palmy Olejowca
Gwinejskiego.
(111) 296897
(220) 2016 09 01
(210) 460986
(151) 2017 02 10
(441) 2016 10 24
(732) TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE,
Warszawa, PL.
(540) CELESTYNIAKI
(510), (511) 31 zwierzęta żywe, 35 dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur],
komputerowe bazy danych darczyńców oraz identyfikacji zwierząt,
komputerowe zarządzanie plikami, kompilowanie i systematyzowanie informacji w bankach danych, marketing bezpośredni, marketing
dotyczący promocji, marketing imprez i wydarzeń, marketing telefoniczny, marketing towarów i usług na rzecz innych, ogłoszenia drobne, ogłoszenia dotyczące rekrutacji personelu, pliki komputerowe
(wyszukiwanie informacji) dla osób trzecich, pokazy towarów dla celów reklamowych, pokazy towarów dla celów promocyjnych, pokazy
towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także
na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, reklama, reklama banerowa, reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama korespondencyjna, reklama na billboardach elektronicznych,
reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów
drukowanych], reklama on-line za pośrednictwem komputerowej
sieci komunikacyjnej, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie broszur reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych
i próbek], rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, zarządzanie
bazami danych, 36 zbiórki funduszy na cele charytatywne, organizacja zbiórek, organizacja zbiórek charytatywnych, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
38 przesyłanie informacji za pomocą komputera, transmisja plików
cyfrowych, transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi komunikacji telefonicznej świadczone w zakresie gorących linii i centrów obsługi telefonicznej, 41 edukacja [nauczanie], informacja
o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, instruktaż w zakresie edukacji humanitarnej i poprawy dobrostanu zwierząt, organizowanie i obsługa konferencji, organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja szkoleń, organizowanie i prowadzenie kongresów,
nauczanie w zakresie ochrony środowiska i edukacji humanitarnej,
organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia],
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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 [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, pisanie tekstów innych niż teksty reklamowe, do nadawania za pośrednictwem usług teletekstu, pisanie
tekstów [innych niż teksty reklamowe], publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej innych niż do celów reklamowych, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe.

(111) 296898
(220) 2016 10 07
(210) 461027
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) ECOBIOPOL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Otwock, PL.
(540) ECOBIOPOL EUROPE
(540)

Kolor znaku: zielony, jasnozielony
(531) 29.01.03, 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01
(510), (511) 4 węgiel drzewny, biomasa z łupin orzecha olejowca
gwinejskiego, 29 olej palmowy, soja, 31 pasza z wytłoczyn orzecha
olejowca gwinejskiego.
(111) 296899
(220) 2016 09 05
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) EMMEBI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(540) DOROTTHEA
(540)

(210) 461087

Kolor znaku: złoty, czarny
(531) 11.03.01, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 3 szampony do włosów, odżywki do włosów, maski
do włosów, oleje do włosów, farby w kremie do włosów, farby olejowe do włosów, lakiery do włosów, pasty do włosów, żele do włosów, wody utlenione do włosów, proszki rozjaśniające do włosów,
dekoloryzator w kremie do włosów, kremy do włosów, odplamiacz
w kremie do skóry głowy po farbowaniu, maski koloryzujące do włosów, krem ochronny do skóry głowy po farbowaniu, karty kolorów
farb do włosów, fluidy do włosów, lotiony do włosów, trwała permanentna do włosów, rekonstruktory do włosów, kremy pielęgnujące
do włosów, pianki do włosów .
(111) 296900
(220) 2016 09 06
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) PACIFIL S.A., Montevideo, UY.
(540) PACIFILBAG
(540)

(210) 461172

Kolor znaku: biały, granatowy, szary
(531) 05.03.15, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 22 wielowarstwowe torby foliowe wytłaczane z tworzyw sztucznych (polietylen), do zastosowania przy pakowaniu zbóż
i jako worki do przechowywania pasz dla bydła.

(111) 296901
(220) 2016 09 07
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) KUCHARSKA ELŻBIETA, Marcinkowice, PL.
(540) pafawag
(540)

3635
(210) 461204

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 02.09.04, 26.01.12, 26.02.12, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 12 pojazdy lądowe i ich części, pojazdy szynowe i ich części, wagony i ich części, dodatkowe wyposażenie oraz akcesoria
do pojazdów, w szczególności: podłokietniki, poręcze i uchwyty,
półki oraz pojemniki pod półki, pokrycia siedzeń, siedziska, zagłówki
do siedzeń, pojemniki na bagaż, światła sygnalizacyjne do pojazdów,
urządzenia do sygnałów dźwiękowych, uszczelki, podkładki, nakładki, nasadki, zaślepki, 35 usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach
i punktach wyspecjalizowanych, w tym usługi sprzedaży za pośrednictwem internetu towarów do wyposażenia taboru transportu publicznego jak: skóra naturalna i materiały skóropodobne na siedziska
i oparcia, pianki tapicerskie, komponenty tapicerskie, podzespoły
elektryczne i elektroniczne, elementy wykończeniowe plastikowe,
metalowe i drewniane, uchwyty i poręcze.
(111) 296902
(220) 2016 09 08
(210) 461228
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) ASPORT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kozy, PL.
(540) ASPORT.PL
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, żółty
(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.05, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa prowadzona sklepie
i hurtowni oraz drogą internetową artykułów w postaci sprzętu fitness, sprzętu do aerobiku, jogi, pilates, sprzętu do ćwiczeń siłowych,
sprzętu dla sportów walki, sprzętu do uprawiania sportów wodnych,
gier zespołowych, sprzętu i akcesoriów wędkarskich, sprzętu turystycznego, kempingowego, biwakowego i survivalowego, namiotów, śpiworów, akcesoriów do wspinaczek wysokogórskich, rowerów
i akcesoriów rowerowych, sprzętu do skatingu, sprzętu narciarskiego
i snowboardowego, sprzętu tenisowego, smarów do rowerów, sprzętu narciarskiego i snowboardowego, kasków rowerowych i narciarskich, okularów ochronnych, przeciwsłonecznych i gogli, odzieży
i bielizny sportowej, skarpet, obuwia, obuwia do biegania i joggingu, nakryć głowy, rękawic i rękawiczek, plecaków, nosidełek, toreb,
sprzętu do podróży, artykułów dla medycyny sportowej, soków, odżywek dla sportowców, suplementów diety, książek, map, przewodników i poradników związanych z podróżowaniem, zwiedzaniem
i pobytem.
(111) 296903
(220) 2016 09 09
(210) 461285
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CLAZICON
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze, kosmetyki w postaci kremów,
kosmetyki w formie żeli, kremy do ciała, mydła, nielecznicze pasty
do zębów, 5 Kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, preparaty mineralne do celów leczniczych,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające
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leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biologiczne, bakteriobójcze, krwiopochodne, biotechnologiczne do celów medycznych, szczepionki, surowice, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, płyny farmaceutyczne, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne,
produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, kremy lecznicze, 10 Instrumenty medyczne, Sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicznego, Urządzenia i instrumenty chirurgiczne do użytku
weterynaryjnego.

(111) 296904
(220) 2016 09 12
(210) 461322
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) delektujemy.pl
(510), (511) 41 usługi pisania blogów, pisanie i publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, mianowicie pisanie i publikowanie
przepisów kulinarnych, organizowanie konkursów kulinarnych.
(111) 296905
(220) 2016 09 12
(210) 461332
(151) 2017 03 01
(441) 2016 11 07
(732) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin, PL.
(540) UMCS UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
(540)

(531) 03.07.02, 24.11.01, 01.01.01, 01.01.05, 27.05.01, 26.11.07
(510), (511) 9 programy i akcesoria komputerowe oraz peryferyjny
sprzęt komputerowy specjalnie przystosowany do prac naukowo-badawczych i dydaktyczno -demonstracyjnych, płyty, taśmy, dyski
i inne nośniki danych wypełnione informacjami związanymi z pracami naukowo -badawczymi i dydaktyczno -demonstracyjnymi,
urządzenia naukowe i laboratoryjne, aparatura, przyrządy i akcesoria optyczne do celów naukowo -badawczych oraz dydaktycznych,
16 materiały do nauczania: podręczniki, książki, skrypty, zeszyty
naukowe, monografie, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, ulotki, ogłoszenia, billboardy,
zaproszenia, afisze, 35 eksport i import oraz zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych wydawnictw, utworów artystycznych, opracowań, modeli, urządzeń, sprzętu i technologii, know-how oraz ofert licencyjnych w zakresie nauki i innowacji organizacyjno -technicznych,
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać, kupować lub wynajmować w ofertach wystawienniczych, wydawniczych, w witrynie internetowej lub specjalistycznym składzie uczelni wyższej
humanistyczno -artystyczno -technicznej, reklama osiągnięć naukowych, dydaktycznych, sportowych, artystycznych i wydawniczych,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, 41 nauczanie stacjonarne,
zaoczne i korespondencyjne w programie szkół wyższych, świadczenie informacji o edukacji, organizowanie i prowadzenie studiów
podyplomowych, kursów, seminariów, konferencji, sympozjów, pracowni specjalistycznych, kół zainteresowań i kół sportowych, obozów naukowych, zjazdów, usługi wydawnicze, publikowanie książek
i innych tekstów, wypożyczanie książek, tłumaczenia, prowadzenie
zespołu pieśni i tańca, 42 prace badawczo -rozwojowe, badania
naukowe, ekspertyzy naukowe i techniczne, opinie prawne, obrót
osiągnięciami naukowo -technicznymi, wypożyczanie urządzeń
i wyposażenia naukowego, 44 prowadzenie ogrodu botanicznego,
45 opinie prawne.
(111) 296906
(220) 2016 09 12
(210) 461369
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) DRABIK HUBERT, Warszawa, PL.
(540) HEAT. Hostile Environment Attitude Training
(510), (511) 41 usługi nauczania, usługi szkoleniowe, usługi w zakresie treningu personalnego.
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(111) 296907
(220) 2016 09 14
(210) 461447
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, PL.
(540) e-Fun
(540)

Kolor znaku: zielony, ciemnoszary, czarny
(531) 29.01.13, 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 42 projektowanie, opracowywanie i rozwój oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie i rozwój oprogramowania do gier, gier kasynowych i hazardowych, gier on-line, gier
komputerowych, gier wideo, gier elektronicznych, gier automatycznych
lub na żetony i terminalów do zakładów, programowanie komputerowe w zakresie gier, projektowanie gier, projektowanie i rozwój sprzętu
komputerowego, automatów do gier hazardowych, maszyn do gier hazardowych, automatów do gier wideo, projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych w tym w zakresie gier on-line, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania i sprzętu komputerowego
oraz automatów do gier hazardowych, maszyn do gier hazardowych
i automatów do gier wideo, usługi doradcze i informacyjne związane
z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania i sprzętu komputerowego, oprogramowania do gier, automatów
do gier hazardowych i gier wideo oraz projektowania gier.
(111) 296908
(220) 2016 09 14
(151) 2017 03 06
(441) 2016 11 07
(732) PIETRZYK MIROSŁAW, Masłomiąca, PL.
(540) POLSKI DOZÓR
(540)

(210) 461456

(531) 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 6 zawiesia-uchwyty do przenoszenia ładunków metalowe, 7 żurawie, 42 kontrola jakości.
(111) 296909
(220) 2016 09 14
(210) 461457
(151) 2017 03 06
(441) 2016 11 07
(732) PIETRZYK MIROSŁAW, Masłomiąca, PL.
(540) Centrum Badań i Dozoru Urządzeń Dźwignicowych
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 15.01.19
(510), (511) 6 zawiesia-uchwyty do przenoszenia ładunków metalowe, 7 suwnice pomostowe, wciągniki-części maszyn, 45 kontrola
fabryk dla celów bezpieczeństwa.
(111) 296910
(220) 2016 09 14
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) PAŚNIKOWSKI GRZEGORZ, Rzgów, PL.
(540) MRPLACEK
(540)

Kolor znaku: ciemnopomarańczczowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 11.01.04, 11.01.03

(210) 461467
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(510), (511) 30 ciasta mączne, żywność na bazie mąki, mąka gorczycowa, mąka kukurydziana, produkty z maki mielonej, mąka pszenna,
mąka ziemniaczana do celów spożywczych, mąka, mięso w cieście,
mięso zapiekane w cieście, naleśniki, pizze, placki, potrawy na bazie
mąki, pralinki, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, tarty z owocami, tortille, przekąski ze zboża, zbożowe preparaty, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, żywność na bazie mąki.

(111) 296911
(220) 2016 09 14
(210) 461468
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) NIEDBAŁA ŁUKASZ FIDES FINANSE, Szczecin, PL.
(540) FIDES FINANSE
(540)

Kolor znaku: różowy, ciemnoszary, jasnoszary
(531) 01.07.19, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczenia, usługi brokerów ubezpieczeniowych,
usługi finansowe.
(111) 296912
(220) 2016 09 15
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) JAWORSKA AGNIESZKA, Warszawa, PL.
(540) Flower Box Kompozycje Kwiatowe
(540)

(210) 461472

Kolor znaku: zielony, ciemnozielony, biały, niebieski
(531) 05.05.23, 19.03.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 31 kompozycje z naturalnych kwiatów, kompozycje
z suszonych kwiatów, kwiaty, bulwocebule kwiatowe, dekoracje
kwiatowe [naturalne], dekoracje kwiatowe [suszone], wieńce z kwiatów naturalnych, bukiety ze świeżych kwiatów, girlandy z kwiatów
naturalnych, kompozycje z suszonych kwiatów, 35 usługi w zakresie sprzedaży kwiatów, kompozycji kwiatowych, roślin, akcesoriów
kwiaciarskich i ogrodniczych, nawozów do roślin, 39 usługi doręczania kwiatów i kompozycji kwiatowych, również zamówionych
korespondencyjnie lub za pośrednictwem telekomunikacji i sieci
Internet, transport, pakowanie, składowanie i dostarczanie kwiatów
i kompozycji kwiatowych, roślin, akcesoriów kwiaciarskich i ogrodniczych, nawozów do roślin, 44 projektowanie kompozycji kwiatowych, układanie kwiatów.
(111) 296913
(220) 2016 09 16
(210) 461592
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO DROBIARSKIE MARK-DROB IRENA
I PIOTR MARKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Chludowo, PL.
(540) SwojskiKurczak.pl
(540)

Kolor znaku: czerwony, różowy, żółty, zielony, ciemnozielony,
jasnozielony, niebieski, jasnoniebieski, biały, jasnoszary, czarny
(531) 03.07.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso drobiowe, tusze drobiowe, dania gotowe mięsne, 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: mięso drobiowe, tusze drobiowe, dania gotowe mięsne.
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(111) 296914
(220) 2016 09 16
(210) 461593
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) GRENKELEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Leasing Nowoczesny GRENKE
(510), (511) 36 usługi leasingowe, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, gwarantowanie ubezpieczeń, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie wycen.
(111) 296915
(220) 2016 09 16
(210) 461594
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) GRENKELEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Leasing Tradycyjny GRENKE
(510), (511) 36 usługi leasingowe, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, gwarantowanie ubezpieczeń, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie wycen.
(111) 296916
(220) 2016 09 16
(210) 461611
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) UniHoryzont
(510), (511) 35 reklama i prowadzenie interesów osób trzecich w zakresie zarządzania portfelami instrumentów finansowych, pozyskiwanie
i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, księgowość,
sporządzanie prognoz ekonomicznych, usługi w zakresie badań statystycznych, usługi w zakresie przeprowadzania wyceny działalności
gospodarczej, usługi w zakresie promocji sprzedaży dla osób trzecich,
usługi w zakresie zaopatrzenia osób trzecich w zakupy produktów
i usług innych przedsiębiorstw, usługi informacyjne w zakresie statystyki, 36 tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, reprezentowanie uczestników funduszy inwestycyjnych wobec osób trzecich, gromadzenie funduszy od inwestorów, sprzedaż jednostek uczestnictwa
w funduszach inwestycyjnych, sprzedaż certyfikatów inwestycyjnych
w funduszach inwestycyjnych, inwestowanie powierzonego kapitału
zgromadzonego w funduszach, doradztwo, sondaże, analizy, opinie
i ekspertyzy finansowe, w tym w zakresie zarządzania i inwestowania
kapitału w funduszach inwestycyjnych, zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych służących
do ich obsługi, pośrednictwo w nabywaniu lub zbywaniu papierów
wartościowych, będących w obrocie na zagranicznych rynkach regulowanych, sporządzanie prospektu emisyjnego i memorandum informacyjnego, usługi nabywania lub zbywania papierów wartościowych
na własny rachunek celem realizacji umów o subemisje inwestycyjne
lub usługowe, usługi reprezentowania posiadaczy papierów wartościowych wobec emitentów tych papierów, usługi pożyczania papierów wartościowych na podstawie odrębnych przepisów, udzielanie
informacji dotyczących inwestowania w papiery wartościowe, pośredniczenie w zbywaniu produktów finansowych, w szczególności zawieranie umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych, obliczanie
wartości aktywów funduszy i portfeli, świadczenie usług finansowych
na rzecz klientów instytucji finansowych, funduszy inwestycyjnych,
banków, zakładów i towarzystw ubezpieczeń, usługi finansowe inwestycyjne, usługi konsultingowe w sprawach finansowych.
(111) 296917
(220) 2016 09 17
(210) 461641
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 05
(732) Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd., Pekin, CN.
(540)
(540)

(531)
(510), (511) 12 pojazdy elektryczne, samochody, motocykle, rowery, pojazdy zdalnie sterowane inne niż zabawki, wózki dziecięce, sanki, opony do pojazdów mechanicznych, pojazdy lotnicze,
pojazdy do poruszania się po wodzie, foteliki bezpieczeństwa dla
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dzieci [do pojazdów], pompy powietrzne [akcesoria do pojazdów],
36 doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacje finansowe, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony
internetowej, wycena dzieł sztuki, zarządzanie nieruchomością, maklerstwo, usługi gwarancyjne, zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
powiernictwo, pożyczanie pod zastaw, 37 informacja o naprawach,
układanie nawierzchni drogowych, oczyszczanie ulic, instalowanie,
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, konserwacja i naprawy
pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, usługi stacji obsługi
pojazdów [tankowanie i obsługa], mycie pojazdów, usługi napraw
awarii pojazdów, zabezpieczanie przed korozją, wulkanizacja opon
[naprawa], wyważanie opon, mycie, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, naprawa pomp.

(111) 296918
(220) 2016 09 19
(210) 461655
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 05
(732) WIELOGÓRSKI JACEK, DOBROWOLSKA-WIELOGÓRSKA
MAŁGORZATA SARGENT BUS SPÓŁKA CYWILNA, Rusiec, PL.
(540) SARGENT BUS Jacek Małgorzata Wielogórscy s.c
(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 doradztwo w dziedzinie
podróży świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, doradztwo w dziedzinie usług transportowych świadczone przez centra
obsługi telefonicznej i infolinie, doradztwo w zakresie planowania
trasy podróży, doradztwo w zakresie podróży, logistyka transportu,
obsługa bagaży pasażerów, organizacja i rezerwacja podróży, organizacja wynajmu pojazdów, organizowanie podróży, organizowanie podróży autobusem, organizowanie transportu, organizowanie
transportu bagażu, organizowanie transportu dla pasażerów biznesowych, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie
transportu towarów, planowanie podróży, planowanie trasy podróży, planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, przenoszenie,
przewóz bagaży, przesyłki (dostarczanie-), przewóz towarów, przewożenie, przewożenie podróżujących autobusami, rezerwacja biletów na podróż, rezerwacja miejsc dla podróżnych, rezerwacja miejsc
na podróż autokarem, skomputeryzowane planowanie związane
z transportem, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące
przewozu pasażerów, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące usług transportowych, skomputeryzowane usługi informacyjne związane z rezerwacjami podróży, transport, transport bagażu
podróżnego, transport drogowy pasażerów, transport pasażerów
i ich bagażu, transport pasażerów mikrobusem, transport pasażerski, udzielanie informacji dotyczących opłat za przejazd, udzielanie
informacji dotyczących podróży, udzielanie informacji dotyczących
transportu drogowego, udzielanie informacji dotyczących transportu pasażerskiego, udzielanie informacji dotyczących tras samochodowych, udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży,
usługi agencyjne obejmujące organizację podróży, usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu bagażu podróżnych, usługi
agencyjne w zakresie organizowania transportu podróżnych, usługi
autokarów pasażerskich, usługi doradcze związane z organizowaniem podróży, usługi informacyjne związane z rozkładami jazdy, usługi przewoźnika, usługi przewozowe towarów, usługi przewozu, usługi
przewozu paczek, usługi rezerwowania podróży, usługi transportowe
autokarowe, usługi transportu autobusami, usługi transportu mikrobusami, usługi transportu pojazdami, usługi w zakresie biletów na podróż, usługi w zakresie organizowania transportu, usługi w zakresie
podróży, usługi w zakresie rezerwowania podróży, usługi w zakresie
transportu bagażu, usługi w zakresie transportu towarów, usługi
w zakresie udzielania informacji na temat rozkładu jazdy związanego
z podróżowaniem, usługi w zakresie udzielania informacji związanych
z trasami podróży, usługi z zakresu organizacji i rezerwacji podróży,
wynajem autokarów, wypożyczanie autokarów, wypożyczanie środków transportu, zapewnianie transportu pasażerów drogą lądową.
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(111) 296919
(220) 2016 09 19
(210) 461704
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) DOMEK PAWEŁ MGR PAWEŁ DOMEK PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO -USŁUGOWO -HANDLOWE GORVITA, Szczawa, PL.
(540) MAŚĆ NIEDŹWIEDZI ZĄB
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki upiększające, preparaty w aerozolu do higieny ciała, olejki eteryczne, maści i żele do celów kosmetycznych, kosmetyki zawierające ekstrakty roślinne, kremy kosmetyczne.
(111) 296920
(220) 2016 09 20
(210) 461750
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 05
(732) GAGUCKI BARTOSZ, Warszawa, PL.
(540) SEMINARIUM DREWNIAK
(510), (511) 16 czasopisma, publikacje periodyczne, broszury, ulotki, biuletyny, publikacje drukowane, książki, podręczniki, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 41 organizowanie i prowadzenie: sympozjów, konferencji, warsztatów, zjazdów, imprez sportowych, obozów
sportowych, obozów wakacyjnych, zawodów i zajęć sportowych
przy użyciu urządzeń sportowych, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, usługi trenera osobistego, wypożyczanie sprzętu
sportowego, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, działalność instruktażowa w zakresie kultury fizycznej i sportu, kształcenie praktyczne poprzez pokazy, nauczanie, prowadzenie szkoleń dla dzieci,
młodzieży i dorosłych z umiejętności specjalistycznych i interpersonalnych, usługi w zakresie szkoleń na odległość, wydawania i publikowania tekstów literackich i dydaktycznych, pisania tekstów innych
niż reklamowe, wszelkie usługi wydawnicze inne niż reklamowe,
w tym prowadzone z wykorzystaniem wszystkich nośników elektronicznych, usługi nauczania i organizowania konkursów edukacyjnych, usługi organizowania wystaw kulturalnych lub edukacyjnych,
usługi dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż teksty
reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków,
publikowanie elektroniczne on-line publikacji zawartych w tej klasie,
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób.
(111) 296921
(220) 2016 09 21
(210) 461778
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 07
(732) BUJAK JAKUB BUJAK ADAM 3B CONCEPT SPÓŁKA CYWILNA,
Warszawa, PL.
(540) TRE ORSI PIZZA
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, zielony
(531) 03.06.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 handel hurtowy i detaliczny towarami spożywczymi
i gastronomicznymi, daniami gotowymi, sałatkami, pizzami, lasagne,
w tym daniami kuchni włoskiej, 43 restauracje i pozostałe placówki
gastronomiczne.
(111) 296922
(220) 2016 09 21
(210) 461798
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) TAN-VIET INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA, Łęgowo, PL.
(540) VIFON ZAWSZE SIĘ UDA
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 11.03.11, 11.03.18, 26.01.16, 26.04.02,
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26.04.16, 26.04.18
(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.
(111) 296923
(220) 2016 09 21
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) TRIGGO SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) Triggo
(540)

(210) 461799

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu, pojazdy, pojazdy
kołowe, trycykle, samochody, motocykle, motorowery, skutery
[pojazdy], rowery, samochody, części i akcesoria do pojazdów,
części konstrukcyjne do motocyklów, części konstrukcyjne
do samochodów, mechanizmy napędowe, w tym silniki do pojazdów lądowych, nadwozia pojazdów, podwozia samochodowe, zawieszenia do pojazdów, 39 transport, wypożyczanie środków transportu, wynajem pojazdów, wynajem samochodów,
wynajem motocykli, organizowanie transportu, usługi doradcze
związane z transportem, 42 usługi naukowe i technologiczne,
usługi inżynieryjne, usługi projektowania, projektowanie pojazdów mechanicznych, projektowanie części do pojazdów mechanicznych, projektowanie konstrukcyjne, analizy wykonalności
projektu, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola
jakości, testowanie pojazdów, badanie przydatności pojazdów
do ruchu drogowego.
(111) 296924
(220) 2016 09 22
(210) 461808
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) AUDAX INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) FABRYKA KRAWATÓW
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie,
restauracje, bary szybkiej obsługi, bufety, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki.
(111) 296925
(220) 2016 09 22
(210) 461810
(151) 2017 04 11
(441) 2016 11 21
(732) GORCZYŃSKI MARCIN, Dąbrowa Górnicza, PL.
(540) FURORA
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 03.01.08, 03.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt, karma dla psów.
(111) 296926
(220) 2016 09 23
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) FERRO SPÓŁKA AKCYJNA, Skawina, PL.
(540) BLAU TECHNIK

(210) 461863
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(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.01.03, 26.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 6 zawory wodociągowe metalowe, zawory (inne niż
części maszyn) metalowe, 9 elektryczne żelazka, baterie, akumulatory, 11 elektryczny sprzęt kuchenny służący do gotowania, smażenia i pieczenia, elektryczne suszarki do bielizny, filtry, aparatura
i urządzenia do uzdatniania wody, suszarki do włosów i rąk, lamy
elektryczne, lodówki i zamrażarki, podgrzewacze kuchenne, piece
elektryczne i gazowe, kotły do systemów centralnego ogrzewania i do przygotowania wody użytkowej, głowice termostatyczne
do grzejników c.o., pompy cieplne, grzejniki stalowe centralnego
ogrzewania, baterie kranowe, 17 węże ogrodowe, 19 budowlane
materiały niemetalowe, rury niemetalowe drenażowe, profile niemetalowe dla budownictwa, przewody ciśnieniowe niemetalowe, rury
spustowe niemetalowe, rury sztywne niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe, zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw
sztucznych, niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych zawory przewodów drenażowych.
(111) 296927
(220) 2016 09 24
(151) 2017 04 12
(441) 2016 12 19
(732) TOLINVEST MZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LUZ BLUZ
(540)

(210) 461915

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 09.01.07, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 16 zeszyty, piórniki, przybory szkolne jako artykuły piśmienne, 18 plecaki, torby, tornistry, portfele, 25 odzież, obuwie.
(111) 296928
(220) 2016 09 26
(210) 461928
(151) 2017 04 12
(441) 2016 12 19
(732) NIKOFLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL.
(540) NICOFLOK
(510), (511) 1 chemia budowlana, składniki chemiczne dla budownictwa, mieszanki mineralno -chemiczne przeznaczone dla procesów produkcyjnych materiałów budowlanych i dla budownictwa,
dodatki mineralne i polimerowe do betonu, substancje do stabilizowania gruntu pod budowę dróg, 19 materiały do budowy i pokryć
dróg, materiały do naprawy nawierzchni drogowych, materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, piasek, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, drewno budowlane, cement, gips,
beton, betonowe elementy budowlane, betonowe zapory drogowe,
materiały niemetalowe do oznakowania dróg, profile niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, stopnie niemetalowe, belki niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej budowlanej
i handlowej, usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą
budowlaną i handlową, usługi doradztwa w zakresie organizowania
i zarządzania działalnością gospodarczą budowlaną i handlową,
usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej budowlanej i handlowej, pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej budowlanej i handlowej, sprzedaż
hurtowa i detaliczna materiałów budowlanych, chemii budowlanej,
w szczególności substancji do stabilizowania gruntu pod budowę
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dróg, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem internetu
materiałów budowlanych, chemii budowlanej, w szczególności substancji do stabilizowania gruntu pod budowę dróg.

(111) 296929
(220) 2016 09 26
(210) 461929
(151) 2017 04 10
(441) 2016 12 19
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) Acesil Color
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, emulsje,
kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki, peelingi,
maseczki do twarzy i do ciała, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty
i preparaty do pielęgnacji skóry o działaniu leczniczych, kosmetyki
do celów leczniczych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy
lecznicze.
(111) 296930
(220) 2016 11 25
(210) 464379
(151) 2017 05 11
(441) 2017 01 02
(732) KANCELARIA CITI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) CITI
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary, biały
(531) 05.05.20, 20.05.25, 24.01.13, 17.03.02, 27.05.01, 29.01.13,
17.03.01
(510), (511) 45 usługi prawne, badania prawne, usługi w zakresie
przygotowywanie dokumentów prawnych, usługi alternatywnego
rozwiązywania sporów, usługi pomocy w sprawach spornych.
(111) 296931
(220) 2016 09 28
(210) 462046
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) SKROBEK ADRIAN EX SOLUTION, Ruda Śląska, PL.
(540) Exp
(540)

(531) 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia w zakresie automatyzacji maszyn i procesów produkcyjnych, kasety sterownicze, rozdzielnice remontowe,
obudowy i osłony dla urządzeń elektrycznych, wpusty kablowe,
przepusty izolacyjne dla kabli elektrycznych, złącza elektryczne
i optyczne, systemy sterowania, systemy zabezpieczeń w inteligentnych budynkach, kamery i systemy monitorujące do stref zagrożonych wybuchem, komputery i tablety przemysłowe, separatory
sieci Ethernet, separatory magistrali, instalacje i systemy akwizycji
danych, 11 oświetlenie sygnalizacyjne i robocze górnicze do stref
zagrożonych wybuchem, 42 usługi dotyczące opracowywania projektów technicznych w zakresie automatyzacji urządzeń i procesów
produkcyjnych, opracowywanie projektów technicznych w zakresie produkcji, użytkowania i remontów urządzeń górniczych oraz
przemysłowych stosowanych w strefach zagrożonych wybuchem,
opracowywanie układów przewietrzania pomieszczeń i kontenerów,
wykonywanie badań i ekspertyz technicznych, wykonywanie badań
urządzeń, wyrobów i instalacji prototypowych oraz urządzeń, wyrobów i instalacji użytkowanych w kopalniach i zakładach przemysłowych poza górniczych pod kątem bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.
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(111) 296932
(220) 2016 09 28
(210) 462047
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) DOMAINSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) ipolisa
(510), (511) 42 usługi na rzecz osób trzecich: usługi w zakresie projektowania komputerowego, usługi w zakresie projektowania graficznego,
usługi architektoniczne, usługi urbanistyczne, usługi artystów grafików,
projektowanie opakowań oraz dekoracja wnętrz, wzornictwo przemysłowe, usługi projektowe w zakresie reklamy, projektowanie, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych, administrowanie stronami komputerowymi, opracowywanie kompleksowych systemów identyfikacji
wizualnej firm, doradztwo komputerowe, wypożyczanie serwerów
(hosting), dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych,
oprogramowanie jako usługa, aktualizacja oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
instalacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych.
(111) 296933
(220) 2016 09 28
(210) 462048
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) NANA RECORDS MIESZKUNIEC SPÓŁKA JAWNA, Otwock, PL.
(540) NANA RECORDS
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania muzyczne na taśmach, płytach, dyskach, pliki muzyczne do pobierania, 41 muzyczne usługi wydawnicze, usługi w zakresie produkcji muzycznej, usługi
w zakresie nagrywania muzyki, przedstawienia, widowiska, koncerty
i konkursy muzyczne.
(111) 296934
(220) 2016 09 28
(210) 462049
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) ACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) APLUŚ
(510), (511) 29 marmolady, przetwory z warzyw i owoców, 32 napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki.
(111) 296935
(220) 2016 09 28
(210) 462060
(151) 2017 04 03
(441) 2016 12 05
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) Hydroligent System
(510), (511) 3 kosmetyki, 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) 296936
(220) 2016 09 28
(210) 462062
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) STELMACH ROBERT, STELMACH AGNIESZKA FOR AP SPÓŁKA
CYWILNA, Kielce, PL.
(540) Essevit forte
(540)

Kolor znaku: szary, biały, pomarańczowy, zielony, brązowy, beżowy
(531) 02.09.25, 26.01.01, 26.01.14, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy diety wspomagające
prawidłowe funkcjonowanie wątroby.

do oświetlenia, doradztwo specjalistyczne w sprawach dotyczących
oświetlenia i doboru źródeł światła.

(111) 296937
(220) 2016 09 29
(210) 462108
(151) 2017 04 14
(441) 2016 12 19
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm, DE.
(540) VESOLETTO
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(111) 296941
(220) 2016 07 28
(210) 459663
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) KOZIEŁ SZYMON MICHAŁ PHU SAYMON, Golęczewo, PL.
(540) KARKOMANIAK
(540)

(111) 296938
(220) 2016 09 30
(210) 462136
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) WIĘCKOWSKI ALEKSANDER ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY
ALUX, Bielsko -Biała, PL.
(540) ALUX
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 urządzenia prasowalnicze, w tym maszyny prasowalnicze do ubrań, urządzenia do czyszczenia parą ubrań, urządzenia
do pakowania ubrań, 21 stoły do prasowania, deski do prasowania,
prasy do ubrań, nieelektryczny sprzęt do czyszczenia ubrań.
(111) 296939
(220) 2016 09 30
(210) 462138
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) ZALEWSKA ALICJA FIRMA HANDLOWO -USŁUGOWA, Bielsko-Biała, PL.
(540) CIACHOMARINA
(510), (511) 30 pieczywo, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze, słodycze, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa prowadzona w sklepie i hurtowni oraz drogą internetową artykułów w postaci pieczywa, ciast,
ciastek, wyrobów cukierniczych i słodyczy.
(111) 296940
(220) 2016 09 30
(210) 462141
(151) 2017 04 14
(441) 2016 12 19
(732) ORTLIEB CHRISTIAN FIRMA SPOT-LIGHT, Cisek, PL.
(540) SPOT light
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, żółty
(531) 26.03.01, 26.03.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, wyroby metalowe i ślusarskie
do oświetleń, 11 abażury, lampy elektryczne do zawieszania i stojące, lampy oświetleniowe do zawieszania i stojące, lampiony, lampy
bezpieczeństwa, lampy luminescencyjne oświetleniowe, lampy laboratoryjne, latarki, lampy łazienkowe, reflektory do lamp, obudowy
do lamp, zawieszenia do lamp, szkła do lamp, klosze do lamp, osłony
do lamp, oprawki żarówek do lamp elektrycznych, żarówki oświetleniowe, żarniki elektryczne do lamp, urządzenia i instalacje do oświetlenia, 35 usługi dotyczące sprzedaży w wyspecjalizowanych sklepach, hurtowniach lub w sklepach internetowych następujących
towarów: lampy elektryczne do zawieszania, lampy stojące, lampy
oświetleniowe do zawieszania i stojące, lampiony, lampy bezpieczeństwa, lampy luminescencyjne oświetleniowe, lampy laboratoryjne,
latarki, lampy łazienkowe, reflektory do lamp, obudowy do lamp, zawieszenia do lamp, szkło do lamp, abażury do lamp, klosze do lamp,
osłony do lamp, oprawki żarówek do lamp elektrycznych, żarówki
oświetleniowe, żarniki elektryczne do lamp, urządzenia i instalacje

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 29.01.12, 27.01.05, 02.09.01
(510), (511) 21 statuetki i figurki wykonane z terakoty, porcelany,
szkła, kryształu, ceramiki i gliny, 25 artykuły odzieżowe w stylu sportowym, 28 artykuły i sprzęt sportowy.
(111) 296942
(220) 2016 09 30
(210) 462150
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) GOURMET SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) RCW Royal Chocolate Workshop
(510), (511) 29 konfitury, dżemy, powidła, napoje mleczne lub z przewagą mleka, produkty mleczne, wyroby z mleka, sałatki owocowe,
sałatki owocowe konserwowane w alkoholu, owoce konserwowane
w alkoholu, owoce konserwowane, kandyzowane owoce, owoce lukrowane, suszone owoce, daktyle, jogurty, mrożone owoce, pulpa
owocowa, napoje mleczne shake, rodzynki, migdały, masło z orzechów, 30 wyroby cukiernicze i piekarnicze, jadalne ozdoby do ciast,
lody, sorbety, desery lodowe, desery, galaretki, budynie, puddingi,
pierniki, praliny, słodycze, herbata, kakao, kawa, namiastki i substytuty kawy, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem,
napoje na bazie czekolady, kakao i kawy pierniki, ciasteczka, tarty
z nadzieniem, tarty z owocami, nadzienia do wyrobów cukierniczych,
ciast, wafle, draże, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, migdały
(słodycze), owoce w polewie czekoladowej, orzechy i skórki owoców
w czekoladzie, naleśniki, miód, orzechy i skórki owoców w miodzie,
ciastka, ciasto w proszku jogurty mrożone, wyroby czekoladowe,
czekolada, cukierki, czekoladki, praliny, kremy cukiernicze, kremy
czekoladowe, orzechowe wyroby cukiernicze, masło czekoladowe,
syrop czekoladowy, musy czekoladowe, czekolada pitna, pasty czekoladowe, napoje czekoladowe, posypka czekoladowa, czekolada
w proszku, pasty orzechowe, orzechy w czekoladzie, substytuty czekolady, produkty na bazie czekolady, 33 napoje alkoholowe, wódki,
nalewki, miody pitne i likiery.
(111) 296943
(220) 2016 09 30
(210) 462151
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) GOURMET SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) RCW SINCE 1364 ROYAL CHOCOLATE WORKSHOP
(540)

Kolor znaku: beżowy, brązowy, ciemnokremowy, jasnokremowy
(531) 09.01.07, 24.03.09, 24.09.02, 24.09.07, 25.01.06, 26.01.04,
27.05.01, 27.05.03, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 29 konfitury, dżemy, powidła, napoje mleczne lub z przewagą mleka, produkty mleczne, wyroby z mleka, sałatki owocowe,
sałatki owocowe konserwowane w alkoholu, owoce konserwowane
w alkoholu, owoce konserwowane, kandyzowane owoce, owoce lukrowane, suszone owoce, daktyle, jogurty, mrożone owoce, pulpa
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owocowa, napoje mleczne shake, rodzynki, migdały, masło z orzechów, 30 wyroby cukiernicze i piekarnicze, jadalne ozdoby do ciast,
lody, sorbety, desery lodowe, desery, galaretki, budynie, puddingi,
pierniki, praliny, słodycze, herbata, kakao, kawa, namiastki i substytuty kawy, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie czekolady, kakao i kawy, ciasteczka, tarty z nadzieniem, tarty z owocami, nadzienia do wyrobów cukierniczych,
ciast, wafle, draże, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, migdały
(słodycze), owoce w polewie czekoladowej, orzechy i skórki owoców
w czekoladzie, naleśniki, miód, orzechy i skórki owoców w miodzie,
ciastka, ciasto w proszku, jogurty mrożone, wyroby czekoladowe,
czekolada, cukierki, czekoladki, praliny, kremy cukiernicze, kremy
czekoladowe, orzechowe wyroby cukiernicze, masło czekoladowe,
syrop czekoladowy, musy czekoladowe, czekolada pitna, pasty czekoladowe, napoje czekoladowe, posypka czekoladowa, czekolada
w proszku, pasty orzechowe, orzechy w czekoladzie, substytuty czekolady, produkty na bazie czekolady, 33 napoje alkoholowe, wódki,
nalewki, miody pitne i likiery.

(111) 296944
(220) 2016 09 30
(210) 462157
(151) 2017 04 27
(441) 2017 01 09
(732) Visa International Service Association, Foster City, US.
(540) Wszędzie tam, dokąd zmierzasz
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi z zakresu ubezpieczeń, usługi bankowe, usługi dotyczące kart kredytowych, usługi dotyczące
kart debetowych, obsługa kart kredytowych, usługi dotyczące kart
obciążeniowych, usługi dotyczące kart przedpłatowych, usługi dotyczące kart inteligentnych, elektroniczne transakcje kredytowe i debetowe, elektroniczne transfery funduszy, obsługa płatności, usługi
weryfikacji i sprawdzania autentyczności transakcji płatniczych, usługi wymiany środków pieniężnych świadczone za pomocą kart kredytowych i kart debetowych, usługi wymiany walut, usługi bankowe
online, usługi w zakresie regulowania rachunków, usługi dostępu
do depozytów oraz usługi w zakresie bankomatów, usługi w zakresie realizacji czeków oraz rozchodów kasowych, szerzenie informacji
finansowych poprzez globalne sieci komputerowe oraz sponsorowanie finansowe sportowych zawodów, wydarzeń, zajęć i gier.
(111) 296945
(220) 2016 09 30
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) CENTRUM POLSKO -ROSYJSKIEGO DIALOGU
I POROZUMIENIA, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(220) 2016 10 02
(441) 2016 12 19

(732) WITEKS-CENTRUM WITEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) WITEK HOME
(540)

(531) 09.01.11, 09.01.21, 11.03.01, 11.03.02, 12.01.01, 12.01.09,
13.01.06, 13.01.11, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 7 Pralki, przybory kuchenne elektryczne, 11 lampy
oświetleniowe, lodówki, kuchenki, czajniki elektryczne, 19 żaluzje
niemetalowe, 20 meble wypoczynkowe, meble gabinetowe, meble
do sypialni, meble stołowe, meble biurowe, meble dziecięce, meble
gastronomiczne, materace, poduszki, karnisze do zasłon, żaluzje
do wnętrz, 21 zastawa stołowa, wyroby ze szkła, porcelany, fajansu
i ceramiki, garnki kuchenne, przybory kuchenne, 24 firany, zasłony
z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, kotary, kurtyny,
narzuty, obrusy, bielizna pościelowa, koce, kołdry, ręczniki, poszewki
na poduszki, 27 dywany, chodniki, wykładziny, tapety, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie także internetowym z meblami,
lampami oświetleniowymi, zastawą stołową, wyrobami ze szkła,
porcelany, fajansu i ceramiki, garnkami, urządzeniami i przyborami
kuchennymi, artykułami dekoracyjnymi i pościelą, dywanami i tapetami, karniszami oraz żaluzjami, 40 obróbka ceramiki, powlekanie
galwaniczne, złocenie, druk wzorów.
(111) 296947
(220) 2016 10 02
(210) 462206
(151) 2017 04 21
(441) 2016 12 19
(732) LF WIŚNIEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) LF LETSFACES
(540)

(210) 462178

(531) 02.09.25, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, 26 dodatki do odzieży: metki z tkanin
do znakowania odzieży, metki z materiału do identyfikacji odzieży,
35 usługi w zakresie handlu: usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą.

(531)
(510), (511) 36 usługi w zakresie sponsoringu finansowego i przyznawanie grantów i stypendiów finansowych na cele artystyczne
i naukowe osobom prywatnym, organizacjom, instytucjom lub firmom, usługi w zakresie prowadzenia działalności, doradztwa, informowania finansowego, organizacja zbiórek środków finansowych
oraz funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne, 39 organizowanie wycieczek
morskich, transport statkami, jachtami, łodziami, rejsy wycieczkowe,
wypożyczanie i dzierżawa łodzi, statków, jachtów, 41 prowadzenie
szkoły pod żaglami, organizowanie konkursów, konferencji, obozów
sportowych, zawodów sportowych, zjazdów, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia projektów edukacyjnych, ekologicznych
i społecznych, imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych oraz
kursów, szkoleń, w tym z wykorzystaniem Internetu, usługi w zakresie organizowania i przeprowadzenia konferencji oraz wystaw o problematyce społecznej, edukacyjnej, sportowej i kulturalnej, usługi
w zakresie publikacji i wydawnictw, także w formie on-lin, usługi
w zakresie udostępniania on-line publikacji, usługi w zakresie udzielania informacji o szkoleniach, kursach, programach edukacyjnych,
grantach.
(111) 296946
(151) 2017 04 06

Nr 10/2017

(210) 462204

(111) 296948
(220) 2016 10 03
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) KOZIŃSKI MARIUSZ, Kraków, PL.
(540) R Roomland.pl Znajdź swój kwadrat
(540)

(210) 462215

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej
w internecie, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, udostępnianie
miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług,
rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, tworzenie
tekstów reklamowych, przygotowywanie materiałów reklamowych,
przygotowywanie publikacji reklamowych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, publikacja treści reklamowych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu,
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, 38 elektroniczne tablice ogłoszeń, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogło-
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szeń, zapewnienie dostępu do elektronicznego rynku w sieciach
komputerowych, usługi w zakresie publikacji ogłoszeń on-line, dostęp do treści, stron internetowych i portali, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych,
usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, zapewnienie dostępu do portali w Internecie, 42 tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, udostępnianie wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami wyszukiwania, usługi projektowania
wyszukiwarek internetowych, projektowanie, konserwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, udostępnianie wyszukiwarek w celu uzyskiwania danych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, udostępnianie miejsca na serwerach,
wynajmowanie zasobów serwerów sieci komputerowych, wynajem
przestrzeni pamięciowej na serwerach do hostingu elektronicznych
tablic ogłoszeniowych, hosting portali internetowych.

(111) 296949
(220) 2016 10 03
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) PAROL BARTŁOMIEJ TOMASZ, Rusiec, PL.
(540) ANULUJ DŁUG
(540)
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nie je oglądać i kupować w sklepie także internetowym z meblami,
lampami oświetleniowymi, zastawą stołową, wyrobami ze szkła,
porcelany, fajansu i ceramiki, garnkami, urządzeniami i przyborami
kuchennymi, artykułami dekoracyjnymi i pościelą, dywanami i tapetami, karniszami oraz żaluzjami, 40 obróbka ceramiki, powlekanie
galwaniczne, złocenie, druk wzorów.

(111) 296952
(220) 2016 10 12
(210) 462564
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Motaniec, PL.
(540) GARDEN DREAM
(540)

(210) 462216

Kolor znaku: niebieski, żółty
(531) 05.13.01, 05.13.07, 05.13.11, 24.01.03, 24.01.05, 24.01.10,
24.05.01, 26.01.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania na smartfony,
36 skomputeryzowane usługi finansowe, usługi doradztwa finansowego związane z niewypłacalnością, usługi finansowe świadczone
przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub
Internetu, 45 usługi prawne, usługi prawne świadczone przez Internet, usługi prawne świadczone przez telefon, usługi wsparcia prawnego, usługi doradcze związane z prawami konsumenta.
(111) 296950
(220) 2016 10 03
(210) 462229
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) GRUDZIŃSKA RÓŻA STARLIGHT COMPANY, Łódź, PL.
(540) HOBIBOBI
(510), (511) 25 odzież i nakrycia głowy dla dzieci i młodzieży.
(111) 296951
(220) 2016 09 30
(210) 462160
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) WITEKS-CENTRUM WITEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) WITEK HOME
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, niebieski, różowy, szary, biały
(531) 09.01.11, 09.01.21, 11.03.01, 11.03.02, 12.01.01, 12.01.09,
13.01.06, 13.01.11, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 7 Pralki, przybory kuchenne elektryczne, 11 lampy
oświetleniowe, lodówki, kuchenki, czajniki elektryczne, 19 żaluzje
niemetalowe, 20 meble wypoczynkowe, meble gabinetowe, meble
do sypialni, meble stołowe, meble biurowe, meble dziecięce, meble
gastronomiczne, materace, poduszki, karnisze do zasłon, żaluzje
do wnętrz, 21 zastawa stołowa, wyroby ze szkła, porcelany, fajansu
i ceramiki, garnki kuchenne, przybory kuchenne, 24 firany, zasłony
z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, kotary, kurtyny,
narzuty, obrusy, bielizna pościelowa,koce, kołdry, ręczniki, poszewki
na poduszki, 27 dywany, chodniki, wykładziny, tapety, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy wygod-

Kolor znaku: zielona, jasnozielony
(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 26.11.01,
26.11.08, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 6 ogrodzenia metalowe, skrzynki metalowe do celów
ogrodniczych, szklarnie z ramą metalową do użytku ogrodniczego,
7 maszyny, narzędzia i urządzenia ogrodnicze, 8 narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, widły ogrodowe, nożyce ogrodnicze, noże
ogrodnicze, sekatory ogrodnicze, łopatki, kosiarki ogrodowe ręczne, walce ogrodowe, 11 oświetlenie ogrodowe, urządzenia nawadniające do celów ogrodniczych, automatyczne instalacje zraszające
do celów ogrodniczych, zraszacze ogrodowe, 17 węże ogrodowe,
folie z tworzyw sztucznych do użytku w ogrodnictwie, 18 parasole ogrodowe, 19 domki i budki ogrodowe wykonane z materiałów
niemetalowych, ogrodzenia (płoty) graniczne z materiałów niemetalowych, namioty ogrodowe [szkielety ramowe], niemetalowe
i nie z materiału tekstylnego, prefabrykowane szklarnie, niemetalowe, szklarnie modułowe, niemetalowe, ozdoby i dekoracje ogrodowe z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, zawarte w tej
klasie, 20 meble ogrodowe, słupki ogrodowe niemetalowe, ozdoby
i dekoracje ogrodowe wykonane z takich materiałów, jak drewno,
wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, 21 rękawice ogrodnicze, zraszacze do węży ogrodowych, dysze zraszające
do węży ogrodowych, rozpylacze mocowane do węży ogrodowych,
szczotki podłączane do węży ogrodowych, doniczki do roślin, koneweki, kosze na rośliny, podstawki do doniczek, pojemniki do przesadzania roślin, pojemniki na kompost, pojemniki na kwiaty, stojaki
do roślin, wsporniki do podtrzymywania roślin, ozdoby i dekoracje
ogrodowe wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub
szkło, zawarte w tej klasie, 22 siatki ogrodowe, hamaki.
(111) 296953
(220) 2016 10 12
(210) 462565
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Motaniec, PL.
(540) GARDEN TECH
(540)

Kolor znaku: zielony, szary
(531) 05.03.11, 05.03.13, 14.09.10, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 ogrodzenia metalowe, skrzynki metalowe do celów
ogrodniczych, szklarnie z ramą metalową do użytku ogrodniczego, 7 maszyny, narzędzia o napędzie innym niż ręczny i urządzenia ogrodnicze, 8 narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym,
widły ogrodowe, nożyce ogrodnicze, noże ogrodnicze, sekatory
ogrodnicze, łopatki (ogrodnictwo), kosiarki ogrodowe ręczne,
walce ogrodowe (ręcznie obsługiwane), 11 oświetlenie ogrodowe, urządzenia nawadniające do celów ogrodniczych, automa-
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tyczne instalacje zraszające do celów ogrodniczych, zraszacze
ogrodowe (automatyczne), 17 węże ogrodowe, folie z tworzyw
sztucznych do użytku w ogrodnictwie, 18 parasole ogrodowe,
19 domki i budki ogrodowe wykonane z materiałów niemetalowych, ogrodzenia, płoty graniczne z materiałów niemetalowych,
namioty ogrodowe o konstrukcji szkieletów ramowych, niemetalowe i nie z materiału tekstylnego, prefabrykowane szklarnie,
niemetalowe, szklarnie modułowe, niemetalowe, ozdoby i dekoracje ogrodowe z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, zawarte w tej klasie, 20 meble ogrodowe, słupki ogrodowe
niemetalowe, ozdoby i dekoracje ogrodowe wykonane z takich
materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych,
zawarte w tej klasie, 21 rękawice ogrodnicze, zraszacze do węży
ogrodowych, dysze zraszające do węży ogrodowych, rozpylacze
mocowane do węży ogrodowych, szczotki podłączane do węży
ogrodowych, doniczki do roślin, konewki, kosze na rośliny, podstawki do doniczek, pojemniki do przesadzania roślin, pojemniki
na kompost do użytku domowego, pojemniki na kwiaty, stojaki
do roślin, wsporniki do podtrzymywania roślin, ozdoby i dekoracje ogrodowe wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, 22 siatki ogrodowe, hamaki.

(111) 296954
(220) 2016 10 12
(210) 462567
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) WOLSKA ALEKSANDRA AWART, Warszawa, PL.
(540) AWART
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, różowy,
jasnoróżowy, ciemnoróżowy, fioletowy, jasnofioletowy,
ciemnoniebieski, niebieski, jasnoniebieski, ciemnozielony,
jasnozielony, zielony, czarny
(531) 26.01.08, 26.01.10, 26.01.16, 26.03.04, 26.13.25, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 20 meble, meble biurowe, konferencyjne, hotelowe,
ogrodowe, metalowe, szkolne, mównice, pulpity [meble], pulpity
do pracy stojącej, stoły, stoliki, stoły metalowe, blaty stołowe, szafy,
szafki, kartoteki [meble], komody, kredensy, kozły [stojaki meblowe],
krzesła, taborety, łóżka, ławy [meble], stoiska wystawowe, stojaki,
półki, pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], skrzynie niemetalowe, wózki meblowe, palety transportowe niemetalowe, tablice ogłoszeniowe, tabliczki znamionowe, niemetalowe, drzwi do mebli, osprzęt niemetalowy do mebli, panele drewniane do mebli,
dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, wyroby stolarskie, niemetalowe: tabliczki identyfikacyjne, stelaże wystawowe, meblowe, stojaki wystawowe, meblowe, ubraniowe, numery
domów, maszty flagowe, 42 wzornictwo przemysłowe, projektowanie mebli biurowych, konferencyjnych, hotelowych, ogrodowych,
metalowych, szkolnych, projektowanie systemów oznakowania wewnętrznego i zewnętrznego obiektów budowlanych, projektowanie
informacyjnych, identyfikacyjnych, sygnalizacyjnych elementów
oznakowania obiektów budowlanych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, prace badawczo -rozwojowe nad nowymi produktami dla
osób trzecich, programowanie komputerów, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie systemów komputerowych, testowanie
materiałów, usługi architektoniczne, usługi doradcze w dziedzinie
technologii, usługi graficzne, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, doradztwo
i informacja w zakresie wymienionych usług.
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(111) 296955
(220) 2016 10 12
(210) 462568
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) RAIFFEISEN AGRO -TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzoza, PL.
(540) RaiFinance
(540)

Kolor znaku: zielony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 udzielanie kredytów, usługi udzielania pożyczek
i kredytów, usługi leasingowe, usługi finansowania, ubezpieczenia,
44 wynajem maszyn i urządzeń rolniczych.
(111) 296956
(220) 2016 10 13
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) KOC TADEUSZ PRIMAL EVO, Kraków, PL.
(540) TADEEVO
(540)

(210) 462625

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, zielony, czarny
(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14, 24.17.02
(510), (511) 25 obuwie, obuwie sportowe, obuwie rekreacyjne,
obuwie codzienne, 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: obuwie, obuwie sportowe, obuwie rekreacyjne, obuwie
codzienne.
(111) 296957
(220) 2016 10 13
(210) 462626
(151) 2017 04 13
(441) 2016 12 19
(732) KUCZEK JAROSŁAW ADAM AK-ART, Kraków, PL.
(540) AK ART
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.22, 27.05.23
(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi reklamy
graficznej, usługi ilustrowania graficznego na rzecz osób trzecich,
41 produkcja graficznych fragmentów filmowych, 42 usługi graficzne, usługi artystów grafików, projektowanie graficzne, grafika artystyczna, usługi w zakresie grafiki komputerowej, usługi projektowe
w zakresie opracowań graficznych, usługi projektowania graficznego wspomaganego komputerowo, usługi ilustrowania graficznego
na rzecz osób trzecich, projektowanie grafiki i barw firmowych dla
potrzeb tożsamości firm, renderowanie grafiki komputerowej (obróbka cyfrowa obrazów).
(111) 296958
(220) 2016 10 13
(151) 2017 04 13
(441) 2016 12 19
(732) FUDRO IRENEUSZ SEBASTIAN, Wolibórz, PL.
(540) AKADEMIA MILIONERÓW

(210) 462632
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(540)

Kolor znaku: złoty, biały
(531) 01.01.02, 17.02.01, 17.02.02, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi marketingowe, marketing finansowy, kampanie marketingowe, planowanie strategii marketingowych, usługi
marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych,
usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów:
kubki do napojów, koszulki z nadrukami, czapki z daszkiem, artykuły
piśmiennicze, biurowe artykuły papiernicze, długopisy kolorowe,
notatniki, książki, kalendarze, parasole, 36 usługi finansowe, osobiste usługi finansowe, usługi finansowe dotyczące inwestycji, indywidualne planowanie finansowe, doradztwo finansowe, doradztwo
finansowe dotyczące inwestycji, inwestycje finansowe, prowadzenie
spraw finansowych online, usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu,
41 organizacja szkoleń, szkolenia biznesowe, szkolenia związane z finansami.
(111) 296959
(220) 2016 10 13
(210) 462637
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) Hi-Tech Pharmaceuticals Inc, Norcross, US.
(540) Hellfire
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, odżywcze suplementy
diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety
zawierające kazeinę, suplementy mineralne do żywności, dodatki
witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe, 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 następujących
towarów: białkowe suplementy diety, odżywcze suplementy diety,
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety zawierające białko suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy mineralne do żywności, dodatki witaminowe
i mineralne, preparaty witaminowe, marketing, reklama, reklama
prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych oraz organizowanie targów,
wystaw i pokazów związanych z promocją następujących towarów:
białkowe suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające
kazeinę, suplementy mineralne do żywności, dodatki witaminowe
i mineralne, preparaty witaminowe, udzielanie porad handlowych
konsumentom, promocja sprzedaży.
(111) 296960
(220) 2016 10 13
(210) 462645
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) PULSAR K. BOGUSZ SPÓŁKA JAWNA, Siedlec, PL.
(540) CONFI-CCTV
(510), (511) 9 programy komputerowe i aplikacje mobilne do konfiguracji obudów i zasilaczy telewizji przemysłowej, 42 instalacja, aktualizacja, wypożyczanie, projektowanie, programów komputerowych
i aplikacji mobilnych do konfiguracji obudów i zasilaczy telewizji
przemysłowej.
(111) 296961
(220) 2016 10 13
(210) 462646
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) PULSAR K. BOGUSZ SPÓŁKA JAWNA, Siedlec, PL.
(540) CONFI-DIN
(510), (511) 9 programy komputerowe i aplikacje mobilne do konfiguracji rozwiązań dotyczących doboru obudów i zasilaczy na szyny
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montażowe, 42 instalacja, aktualizacja, wypożyczanie, projektowanie, programów komputerowych i aplikacji mobilnych do konfiguracji rozwiązań dotyczących doboru obudów i zasilaczy na szyny montażowe.

(111) 296962
(220) 2016 10 13
(210) 462648
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) EXPEDITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EXPEDITE
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi zarządzania
w zakresie zamówień w handlu, usługi w zakresie doradztwa zarządzania personelem, usługi agencji public relations, usługi w zakresie kreowania wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi agencji
importowo -eksportowych, usługi marketingowe, usługi agencji
reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, pośredniczenie
w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego w radiu i telewizji, sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie promocji towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, dekorowanie
wystaw sklepowych, wynajem powierzchni reklamowych, agencje
informacji handlowej, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania
marketingowe, badania rynku, badanie opinii publicznej, prognozy
ekonomiczne, powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
wyszukiwanie i sortowanie danych w bazach danych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi edytorskie
w dziedzinie reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, pokazy
towarów, prezentowanie usług, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozlepianie
plakatów reklamowych, wycena działalności handlowej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, kolportaż
próbek reklamowych, pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo handlowe, przygotowywanie i prowadzenie
kampanii reklamowych, promocja towarów, prowadzenie programów lojalnościowych, projektowanie i wykonywanie tymczasowych
materiałów reklamowych wspomagających sprzedaż w punkcie
handlowym, rozdawanie materiałów reklamowych w punkcie sprzedaży, wynajem modelek i modeli dla celów promocji sprzedaży,
pozycjonowanie produktów na półkach sklepowych, wynajmowanie nośników reklamowych, doradztwo personalne, rekrutacja
personelu, pośrednictwo pracy, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, 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 publiko-
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wanie 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 zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób
i mienia, zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej.

(111) 296963
(220) 2016 10 13
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) STEPOWSKI MACIEJ, Krzeszowice, PL.
(540) Hrabstwo Tęczyńskie
(540)

(210) 462649

Kolor znaku: brązowy
(531) 04.01.04, 04.03.03, 14.07.02, 24.01.03, 24.01.05, 24.01.17,
26.13.01, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 20 statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje
wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw
sztucznych, zawarte w tej klasie, 29 kiełbasy wędzone, kiełbasa swojska, konserwa z przyrządzonego mięsa w słoiku, mięsa wędzone, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), wędliny, drób, dziczyzna, flaki,
galaretki mięsne, galarety mięsne, kaszanka, mięso wędzone, pasztety, przetworzone produkty mięsne, salami, konserwowane produkty
rybne w słoikach, pasta rybna, ryby, ryby przetworzone, żywność
przygotowywana z ryb, biały ser, jogurty, kefir [napój mleczny], kwaśna śmietana, kwaśne mleko, masło, maślanka, margaryna, mleczne
produkty, mleko, mleko zsiadłe, podpuszczka, ser mieszany, ser miękki, ser twardy, ser śmietankowy, sery dojrzewające, śmietana, zsiadłe
mleko, masło klarowane, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe
i warzywne, przeciery warzywne, przekąski z owoców, przetwory
owocowe [dżemy], warzywa konserwowane [w oleju], warzywa suszone, warzywa w słoikach, owoce aromatyzowane, owoce glazurowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu,
owoce konserwowane w plasterkach, w słoikach, owoce konserwowane w słoikach, owoce marynowane, owoce przetworzone, przeciery owocowe, grzyby gotowe do spożycia, grzyby konserwowane,
konserwy, marynaty, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie
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owoców, przekąski na bazie suszonych owoców, suszone grzyby jadalne, warzywa konserwowane, gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, posiłki
gotowane składające się głównie z ryb, przekąski na bazie orzechów,
sałatki gotowe, 32 bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe
napoje gazowane aromatyzowane herbatą, bezalkoholowe napoje
na bazie miodu, cydr bezalkoholowy, koncentraty do sporządzania
napojów owocowych, koncentraty soków owocowych, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, likiery [bezalkoholowe],
mieszane soki owocowe, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe
i soki owocowe, piwo i produkty piwowarskie, soki, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, woda, woda mineralna,
woda niegazowana, woda gazowana, woda stołowa, 33 alkohole wysokoprocentowe, cydr, wino, wino alkoholizowane, wina musujące.

(111) 296964
(220) 2016 10 13
(210) 462652
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) GRUSZKA JAROSŁAW MARCAR TRUCKS, Opole, PL.
(540) MARCAR
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoszary, czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.14, 27.05.03
(510), (511) 35 usługi wystawiennicze, pokazy towarów, organizacja wystaw handlowych i reklamowych oraz targów i imprez
promocyjnych, prezentacja samochodów w celu ich sprzedaży,
usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży samochodów, sprzedaż detaliczna w sklepach i za pośrednictwem światowych sieci
informatycznych samochodów, części zamiennych, akcesoriów,
opon i sprzętu samochodowego, prowadzenie działalności marketingowej i promocyjnej w zakresie pojazdów samochodowych,
gromadzenie na rzecz innych osób, różnych usług ubezpieczeniowych w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania
i kupowania tych usług, usługi związane z publiczną prezentacją
produktów, usługi wprowadzania produktów na rynek, 36 usługi
agencji ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego,
usługi ubezpieczania pojazdów, usługi doradztwa i pośrednictwa
związane z ubezpieczeniami pojazdów, doradztwo finansowe
i ubezpieczeniowe, pośrednictwo w usługach finansowych, usługi
kredytowe dotyczące pojazdów mechanicznych, usługi finansowe
związane z pojazdami mechanicznymi, usługi leasingowe, likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż na życie, 37 usługi
warsztatów i mechaników samochodowych, obsługa i naprawy
pojazdów i ich części, stacje obsługi pojazdów, stacje paliw, mycie,
czyszczenie i konserwacja pojazdów i ich części, odnawianie pojazdów, regeneracja silników pojazdów, serwis urządzeń technicznych
i maszyn, usługi polerowania i lakiernicze pojazdów samochodowych, usługi oliwienia i mycia pojazdów, naprawa i konserwacja tapicerki, instalacja części zamiennych do pojazdów, usługi instalacji
akcesoriów do samochodów, usługi w zakresie naprawy pojazdów
w nagłych wypadkach [pomoc drogowa], naprawa powypadkowa pojazdów, usługi w zakresie instalowania alarmów, doradztwo
dotyczące naprawy pojazdów, usługi tuningu pojazdów, wstawianie okien do pojazdów silnikowych, wstawianie przednich szyb
do pojazdów silnikowych, zabezpieczanie antykorozyjne pojazdów
silnikowych, zakładanie i naprawa opon do pojazdów, 39 usługi
transportowe, transport samochodowy obejmujący przewóz towarów i osób, pośrednictwo w zakresie transportu, wynajmowanie
pojazdów i urządzeń do obsługi i napraw pojazdów, usługi dystrybucyjne i magazynowanie akcesoriów, części zamiennych i sprzętu
samochodowego, usługi holowania pojazdów, usługi parkingowe,
wynajmowanie miejsc parkingowych i garaży dla pojazdów, 41 organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia],
organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, usługi szkoleniowe związane ze sprzedażą pojazdów, usługi szkoleniowe związane
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z konserwacją pojazdów, usługi szkoleniowe związane z naprawą
pojazdów, usługi instruktażowe w zakresie naprawy pojazdów,
organizacja zawodów dotyczących pojazdów mechanicznych, organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie
wystaw w celach rozrywkowych, 42 badanie techniczne pojazdów,
testowanie pojazdów, usługi kontroli opon.

(111) 296965
(220) 2016 10 13
(210) 462653
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) GRUSZKA JAROSŁAW MARCAR TRUCKS, Opole, PL.
(540) TANDEM
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoszary, czarny, szary
(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi wystawiennicze, pokazy towarów, organizacja
wystaw handlowych i reklamowych oraz targów i imprez promocyjnych, prezentacja samochodów w celu ich sprzedaży, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży samochodów, sprzedaż detaliczna
w sklepach i za pośrednictwem światowych sieci informatycznych
samochodów, części zamiennych, akcesoriów, opon i sprzętu samochodowego, prowadzenie działalności marketingowej i promocyjnej
w zakresie pojazdów samochodowych, gromadzenie na rzecz innych osób, różnych usług ubezpieczeniowych w celu umożliwienia
klientom wygodnego porównywania i kupowania tych usług, usługi
związane z publiczną prezentacją produktów, usługi wprowadzania
produktów na rynek, 36 usługi agencji ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi ubezpieczania pojazdów, usługi
doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów,
doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, pośrednictwo w usługach finansowych, usługi kredytowe dotyczące pojazdów mechanicznych, usługi finansowe związane z pojazdami mechanicznymi,
usługi leasingowe, likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia innego
niż na życie, 37 usługi warsztatów i mechaników samochodowych,
obsługa i naprawy pojazdów i ich części, stacje obsługi pojazdów,
stacje paliw, mycie, czyszczenie i konserwacja pojazdów i ich części,
odnawianie pojazdów, regeneracja silników pojazdów, serwis urządzeń technicznych i maszyn, usługi polerowania i lakiernicze pojazdów samochodowych, usługi oliwienia i mycia pojazdów, naprawa
i konserwacja tapicerki, instalacja części zamiennych do pojazdów,
usługi instalacji akcesoriów do samochodów, usługi w zakresie naprawy pojazdów w nagłych wypadkach [pomoc drogowa], naprawa
powypadkowa pojazdów, usługi w zakresie instalowania alarmów,
doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, usługi tuningu pojazdów,
wstawianie okien do pojazdów silnikowych, wstawianie przednich
szyb do pojazdów silnikowych, zabezpieczanie antykorozyjne pojazdów silnikowych, zakładanie i naprawa opon do pojazdów, 39 usługi
transportowe, transport samochodowy obejmujący przewóz towarów i osób, pośrednictwo w zakresie transportu, wynajmowanie
pojazdów i urządzeń do obsługi i napraw pojazdów, usługi dystrybucyjne i magazynowanie akcesoriów, części zamiennych i sprzętu
samochodowego, usługi holowania pojazdów, usługi parkingowe,
wynajmowanie miejsc parkingowych i garaży dla pojazdów, 41 organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, usługi szkoleniowe
związane ze sprzedażą pojazdów, usługi szkoleniowe związane
z konserwacją pojazdów, usługi szkoleniowe związane z naprawą
pojazdów, usługi instruktażowe w zakresie naprawy pojazdów, organizacja zawodów dotyczących pojazdów mechanicznych, organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie wystaw
w celach rozrywkowych, 42 badanie techniczne pojazdów, testowanie pojazdów, usługi kontroli opon.
(111) 296966
(151) 2017 04 06

(220) 2016 10 14
(441) 2016 12 19

(210) 462683
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(732) RAVET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) NATURE & CUISINE NATURA & KUCHNIA
(540)

Kolor znaku: zielony, brązowy, biały
(531) 05.03.13, 05.03.14, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, tusze drobiowe, dania gotowe mięsne, 31 karma i pasza dla zwierząt, zwierzęta żywe, 35 usługi w zakresie sprzedaży: mięsa, tusz drobiowych, karmy i pasz dla zwierząt, zwierząt
żywych, 40 ubój zwierząt gospodarskich, rozbiórka mięsa, przetwórstwo mięsne, wędzenie, 44 hodowla i chów zwierząt.
(111) 296967
(220) 2016 10 14
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) HERBAYA LACTOSE FREE
(540)

(210) 462684

Kolor znaku: pomarańczowy, zielony, niebieski, biały
(531) 29.01.14, 26.04.02, 19.13.21, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15,
27.05.01, 26.01.03, 24.17.25, 19.07.01, 26.11.01, 26.11.09
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 leki
ziołowe, zioła lecznicze, mieszanki ziołowe do celów medycznych,
herbaty ziołowe do celów medycznych, napoje ziołowe do celów
leczniczych, lecznicze ekstrakty ziołowe do celów medycznych,
ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach
dietetycznych, 30 napary ziołowe, miód ziołowy, herbatki ziołowe
(napary), ziołowe preparaty do produkcji napojów, ziołowe aromaty do produkcji napojów, cukierki (nielecznicze) zawierające ziołowe
aromaty, herbaty ziołowe inne niż do celów leczniczych, napary ziołowe inne niż do celów leczniczych.
(111) 296968
(220) 2016 10 14
(210) 462685
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) EXTRADACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin, PL.
(540) Turbo+
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, folie niemetalowe.
(111) 296969
(220) 2016 10 14
(210) 462686
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko -Biała, PL.
(540) smak wyzwolony!
(510), (511) 29 bekon, białko do celów kulinarnych, bita śmietana,
bulion, cebula konserwowana, chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, czipsy odtłuszczone, czipsy ziemniaczane, czosnek konserwowy, drób, nieżywy, dziczyzna, nieżywa, dżemy, fasolka konserwowa, filety rybne, flaki, galaretki jadalne, galarety mięsne, groszek
konserwowy, grzyby konserwowane, ikra rybia przetworzona,
dżem imbirowy, zupy jarzynowe (przetwory), jogurt, owoce kandyzowane, kapusta kwaszona, kaszanka, kefir, kiełbasy, kompot,
koncentraty bulionu, koncentraty rosołu, konserwy mięsne, konserwy rybne, korniszony, krokiety, margaryna, marmolada, masło,
krem na bazie masła, masło arachidowe, masło czekoladowe, masło
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kakaowe, mięso, ekstrakty mięsne, mięso konserwowane, mięso
solone, migdały spreparowane, mleczne produkty, mleko, mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą mleka, olej kostny, oleje
jadalne, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej z oliwek
jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej z siemienia
lnianego spożywczy, owoce kandyzowane, owoce konserwowane,
owoce w puszkach, chipsy owocowe, galaretki owocowe, pestki
słonecznika, pikle, płatki ziemniaczane, sok pomidorowy do celów
kulinarnych, potrawy z ryb dla ludzi, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery rybne, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, raki, nieżywe, rodzynki, rosół, koncentraty na rosół,
żywność produkowana z ryby, ryby konserwowane, ryby nieżywe, ryby solone, olej rzepakowy jadalny, sałatki owocowe, sałatki
warzywne, ser, serwatka, olej sezamowy, smalec, szynka, śledzie,
martwe, śmietana [produkty mleczarskie], pasty do kanapek zawierające tłuszcz, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, wątroba, pasztet z wątróbki,
wędliny, wieprzowina, chrupki ziemniaczane, płatki ziemniaczane,
zsiadłe mleko, zupy, żywność przygotowywana z ryb, 30 biszkopty,
brioszki [bułeczki słodkie], bułka tarta, bułki, chałwa, chipsy [produkty zbożowe], chleb, ciasta, aromaty do ciast [inne niż esencje],
ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, cukierki, czekolada, napoje
na bazie czekolady, esencje do artykułów żywnościowych, z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów esencyjnych, galaretki owocowe [słodycze], gofry, gotowe potrawy oparte na kluskach, grysik
kukurydziany, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, herbata,
herbatniki, imbirowe pieczywo (piernik), mąka z jęczmienia, jogurt
mrożony [lody spożywcze], kakao, napoje na bazie kakao, wyroby
z kakao, kanapki, karmelki [cukierki], kasza manna, kasza owsiana,
mąka owsiana grubo zmielona, kasze spożywcze, kawa, napoje
na bazie kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, kawa nie palona, kawa nienaturalna, keczup [sos], kiełki pszeniczne do celów
spożywczych dla ludzi, kleik spożywczy na bazie mleka, kluski, krakersy, sól kuchenna, kukurydza prażona [popcorn], mąka kukurydziana, płatki kukurydziane, kuskus [kasza], lody spożywcze, lukier
do ciast, majonezy, makarony, marcepan, marynaty, potrawy na bazie mąki, żywność na bazie mąki, mąka pszenna, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, melasa do celów spożywczych, miód,
muesli, musztarda, naleśniki, ocet, produkty spożywcze na bazie
owsa, pastylki [cukierki], paszteciki, pieprz [przyprawy], pizze, placki, preparaty do zmiękczania mięsa, proszek do pieczenia, ryż, ciastka z ryżu, przekąski z ryżu, słodycze, słodycze do ssania, słodycze
ozdobne na choinki, sorbety [lody], sosy [przyprawy], sosy mięsne,
sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania żywości, suchary, syrop cukrowy, wanilia [aromat], wysoko -proteinowe
batoniki zbożowe, zakwas, zaczyn, ziele angielskie, 31 bulwy [cebulki kwiatowe], buraki, cebula świeża [warzywa], cykoria [sałata],
cytryny świeże, czosnek świeży, drzewa [rośliny], dynie, groch świeży, grzyby świeże, jagody [owoce], jagody jałowca, kabaczki, karczochy świeże, kasztany jadalne świeże, korzenie jadalne, krzewy,
krzewy róż, kukurydza, kwiaty naturalne, kwiaty suszone do dekoracji, makuchy, makuchy rzepaku dla bydła, makuchy z kukurydzy,
migdały [owoce], ogórki świeże, oliwki świeże, orzechy, otręby zbożowe, owies, owoce cytrusowe, owoce świeże, pieprz [ziołowy], pokarm dla zwierząt domowych, pomarańcze, pory świeże, pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, rabarbar, rośliny, sadzonki,
sałata świeża, soczewica świeża [warzywa], szpinak świeży, warzywa świeże, winogrona świeże, ziemniaki, zioła ogrodowe świeże,
32 bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, imbirowe piwo, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy
[napoje bezalkoholowe], lemoniada, syropy do lemoniad, napoje
bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje
bezalkoholowe na bazie miodu, syropy do napoi, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, bezalkoholowe napoje
owocowe, napoje serwatkowe, nektary owocowe, bezalkoholowe,
owocowe nektary bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo słodowe, soki pomidorowe, serwatkowe napoje,
sok jabłkowy, soki owocowe, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syropy do napojów, woda [napoje], woda gazowana, woda
litowa, woda mineralna [napoje], woda sodowa, woda stołowa.

(111) 296970
(220) 2016 10 14
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) SMOLAREK MARCIN, Miętne, PL.

(210) 462688

Nr 10/2017

(540) Farmis
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, pomarańczowy
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz usługi
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży następujących towarów:
środki i towary dla ogrodnictwa, sadownictwa i rolnictwa, nawozy
i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy, nieorganiczne nawozy, nawozy organiczne, płynne nawozy, ziemia do upraw, organiczna ziemia doniczkowa, ziemia
preparowana przeznaczona do kiełkowania nasion, torf [nawóz], folia
laminowana do nakładania na podłoże, środki nawilżające do użytku
jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, środki poprawiające kondycję gleby do użytku ogrodniczego, środki ochrony
roślin przeciw patogenom, nasiona, zaprawy do nasion, sadzonki,
cebulki roślin, kompost, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, donice na rośliny, gliniane donice, środki odkażające, kwas mrówkowy, kwas octowy, soda kaustyczna, pestycydy
rolnicze, biopestycydy rolnicze, karmy i pasze dla zwierząt, dodatki
do pasz dla zwierząt, proteiny dla zwierząt, produkty do hodowli
zwierząt, środki owadobójcze, drewniane beczki, beczki i beczułki
niemetalowe, beczki metalowe, wyroby i akcesoria pszczelarskie,
ule, ramki do plastrów miodu, woskowe plastry do pasiek, substancje
na pokarm dla pszczół, refraktometry, środki chwastobójcze, środki
dezynfekcyjne i antyseptyczne, urządzenia do dezynfekcji, insektycydy, środki roztoczobójcze do celów rolniczych, preparaty do dezynsekcji, pułapki na gryzonie, trutki na szczury, karmniki deratyzacyjne do podawania gryzoniom środków gryzoniobójczych, puste,
maszyny rolnicze i części do nich, narzędzia rolnicze obsługiwane
ręcznie, narzędzia rolnicze inne niż o napędzie ręcznym, narzędzia
ogrodnicze [maszyny], opryskiwacze upraw, narzędzia ogrodnicze (sterowane ręcznie), maszyny uprawowe do użytku rolniczego,
maszyny dla mleczarstwa, przenośniki do maszyn i urządzeń rolniczych i ogrodniczych oraz ich części i osprzęt, dojarki, kubki udojowe
do dojarek, kwiaty sztuczne.
(111) 296971
(220) 2016 10 14
(210) 462696
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) IQS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Kids’ Power
(510), (511) 35 badania rynku, socjologiczne, marketingowe, doradztwo w zakresie organizowania i kierowania działalnością gospodarczą, prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania
kadrowego, reklamy, negocjacji, marketingu, badań rynkowych i socjologicznych oraz doradztwo handlowe, 36 doradztwo finansowe,
41 nauczanie w zakresie działalności gospodarczej, szkolenia w zakresie: badań rynkowych i socjologicznych, reklamy, marketingu,
zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenia działalności
gospodarczej, prowadzenia negocjacji, zarządzania kadrowego, finansów, oprogramowania komputerów.
(111) 296972
(220) 2016 10 14
(210) 462697
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) GNIAZDOWSKI MARCIN ALTRANS, Kartuzy, PL.
(540) SALMON & MORE
(510), (511) 29 ryby i przetwory z ryb, filety rybne, łosoś, żywność
produkowana z ryb, ryby nieżywe, ryby solone, sałatki rybne, ryby
konserwowane, żywność przygotowana z ryb.
(111) 296973
(220) 2016 10 15
(210) 462733
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) PROCAM GREEN nawożenie i ochrona zgodne z naturą

Nr 10/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

Kolor znaku: czarny, szary, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy rolnicze, nawozy sadownicze, nawozy dolistne dla rolnictwa i sadownictwa, środki chemiczne do ochrony roślin,
pakiety środków chemicznych ochrony roślin, dodatki chemiczne
do środków grzybobójczych i owadobójczych dla roślin, środki
chemiczne do stosowania w przemyśle agrochemicznym, środki
chemiczne dla rolnictwa, leśnictwa, sadownictwa, ogrodnictwa
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, biostymulatory, 5 środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciw pasożytom,
35 rozpowszechnianie, dystrybucja materiałów reklamowych, promocyjnych i instruktażowych, reklama, reklamy telewizyjne, reklamy
radiowe, sprzedaż hurtowa i detaliczna w zakresie środków chemicznych ochrony roślin, nawozów dla rolnictwa i sadownictwa, biostymulatorów, środków chemicznych dla rolnictwa, leśnictwa, sadownictwa, ogrodnictwa, handel hurtowy i detaliczny, import, eksport,
promocja dla osób trzecich w zakresie środków chemicznych ochrony roślin, nawozów dla rolnictwa i sadownictwa, biostymulatorów,
środków chemicznych dla rolnictwa, leśnictwa, sadownictwa, ogrodnictwa, organizowanie targów w celach handlowych i reklamowych,
organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych.
(111) 296974
(220) 2016 10 15
(210) 462734
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) MULTIMEDIA POLSKA PR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) MM GO
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, usługi telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, cyfrowej, usługi telewizji internetowej,
wideo na żądanie (VoD), usługi dostępu do portali internetowych,
elektroniczna wymiana i przekazywanie wiadomości i komunikatów,
przewodowo lub bezprzewodowo, usługi wykonywane za pomocą
łączy telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, cyfrowej, internetowej polegające na gromadzeniu, przetwarzaniu, wysyłaniu i transmisji informacji, dźwięku, obrazu, przewodowo lub bezprzewodowo.
(111) 296975
(220) 2016 10 15
(210) 462737
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) MULTIMEDIA POLSKA PR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) MMGO
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, usługi telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, cyfrowej, usługi telewizji internetowej,
wideo na żądanie (VoD), usługi dostępu do portali internetowych,
elektroniczna wymiana i przekazywanie wiadomości i komunikatów,
przewodowo lub bezprzewodowo, usługi wykonywane za pomocą
łączy telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, cyfrowej, internetowej polegające na gromadzeniu, przetwarzaniu, wysyłaniu i transmisji informacji, dźwięku, obrazu, przewodowo lub bezprzewodowo.
(111) 296976
(220) 2016 10 17
(210) 462740
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) PETVITA CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Petvita ULTRA PREMIUM PETFOOD
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski, biały,
ciemnoczerwony, jasnoczerwony

3649

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.05.01, 26.05.18, 09.01.10, 25.01.15
(510), (511) 31 artykuły spożywcze dla zwierząt na bazie mleka,
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 o smaku wołowiny do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, artykuły spożywcze
w postaci kółeczek do karmienia kotów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające
fosforan służące do karmienia zwierząt, 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 wołowinę do karmienia kotów, artykuły spożywcze
zawierające wołowinę do karmienia psów, karma dla kotów, karma dla psów, karma dla psów biorących udział w gonitwach, karma dla zwierząt domowych, karmy o smaku sera dla psów, karmy
w puszce przeznaczone dla kotów, karmy w puszce przeznaczone
dla psów, kości dla psów, kości do żucia dla psów, kości i pałeczki
jadalne dla zwierząt domowych, preparaty spożywcze dla kotów,
preparaty spożywcze dla psów, suchary dla psów, 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 następujących
towarów: artykuły spożywcze dla zwierząt na bazie mleka, 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
o smaku wołowiny do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia kotów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek
do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające fosforan służące do karmienia zwierząt, 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
wołowinę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające
wołowinę do karmienia psów, karma dla kotów, karma dla psów,
karma dla psów biorących udział w gonitwach, karma dla zwierząt
domowych, karmy o smaku sera dla psów, karmy w puszce przeznaczone dla kotów, karmy w puszce przeznaczone dla psów, kości dla psów, kości do żucia dla psów, kości i pałeczki jadalne dla
zwierząt domowych, preparaty spożywcze dla kotów, preparaty
spożywcze dla psów, suchary dla psów, marketing, reklama, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych oraz organizowanie
targów, wystaw i pokazów związanych z promocją następujących
towarów: artykuły spożywcze dla zwierząt na bazie mleka, 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
o smaku wołowiny do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia kotów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek
do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające fosforan służące do karmienia zwierząt, 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
wołowinę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające
wołowinę do karmienia psów, karma dla kotów, karma dla psów,
karma dla psów biorących udział w gonitwach, karma dla zwierząt
domowych, karmy o smaku sera dla psów, karmy w puszce przeznaczone dla kotów, karmy w puszce przeznaczone dla psów, kości dla
psów, kości do żucia dla psów, kości i pałeczki jadalne dla zwierząt
domowych, preparaty spożywcze dla kotów, preparaty spożywcze
dla psów, suchary dla psów, udzielanie porad handlowych konsumentom, promocja sprzedaży.
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 296977
(220) 2016 10 17
(210) 462743
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) NOBLE GROUP WOJCIECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Olkusz, PL.
(540) I Lashes
(540)

(531) 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 3 rzęsy, rzęsy sztuczne, kleje do mocowania sztucznych
rzęs, tusze do rzęs, kosmetyki do rzęs, henna do celów kosmetycznych, henna w proszku, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antybakteryjne płyny do mycia twarzy, barwniki do celów kosmetycznych, bawełniane płatki z waty do makijażu, brokat w formie
sprayu do użytku jako kosmetyk, chusteczki do twarzy nasączane
kosmetykami, chusteczki myjące dla niemowląt, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatem
do zmywania skóry, chusteczki nawilżone do użytku sanitarnego lub
kosmetycznego, cienie do powiek, eyelinery, eyelinery w ołówku,
farba do rzęs, kolorowe kosmetyki do oczu, kompaktowe kosmetyki do makijażu, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyczne żele
pod oczy, kosmetyki, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki w formie
mleczek, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w formie sproszkowanej, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w gotowych zestawach,
kosmetyki w postaci cieni do powiek, kosmetyki w postaci kremów,
kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki w postaci różu, kredki
do makijażu, kredki do makijażu oczu, kremy do oczyszczania skóry, kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, preparaty do makijażu, mleczka oczyszczające do pielęgnacji skóry, mleczko do demakijażu, mleczka oczyszczające do twarzy, mleczko kosmetyczne,
nawilżające płyny do skóry, nawilżane chusteczki kosmetyczne,
nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, ołówki do brwi,
ołówki do makijażu, ołówki kosmetyczne, płyny do pielęgnacji skóry,
preparaty do demakijażu, preparaty do demakijażu oczu, preparaty
kosmetyczne do rzęs, środki do demakijażu, środki do demakijażu
oczu, sztuczne brwi, sztyfty do oczu, toniki do skóry, toniki kosmetyczne do ciała, toniki kosmetyczne do twarzy, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków,
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
następujących towarów: rzęsy, rzęsy sztuczne, kleje do mocowania
sztucznych rzęs, tusze do rzęs, kosmetyki do rzęs, henna do celów
kosmetycznych, henna w proszku, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antybakteryjne płyny do mycia twarzy, barwniki do celów kosmetycznych, bawełniane płatki z waty do makijażu, brokat
w formie sprayu do użytku jako kosmetyk, chusteczki do twarzy nasączane kosmetykami, chusteczki myjące dla niemowląt, chusteczki
nasączane preparatami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatem do zmywania skóry, chusteczki nawilżone do użytku sanitarnego lub kosmetycznego, cienie do powiek, eyelinery, eyelinery
w ołówku, farba do rzęs, kolorowe kosmetyki do oczu, kompaktowe
kosmetyki do makijażu, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyczne żele pod oczy, kosmetyki, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki
w formie mleczek, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w formie
sproszkowanej, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki w postaci cieni do powiek, kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki w postaci różu,
kredki do makijażu, kredki do makijażu oczu, kremy do oczyszczania
skóry, kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, preparaty do makijażu, mleczka oczyszczające do pielęgnacji skóry, mleczko do demakijażu, mleczka oczyszczające do twarzy, mleczko kosmetyczne,
nawilżające płyny do skóry, nawilżane chusteczki kosmetyczne,
nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, ołówki do brwi,
ołówki do makijażu, ołówki kosmetyczne, płyny do pielęgnacji skóry,
preparaty do demakijażu, preparaty do demakijażu oczu, preparaty
kosmetyczne do rzęs, środki do demakijażu, środki do demakijażu
oczu, sztuczne brwi, sztyfty do oczu, toniki do skóry, toniki kosmetyczne do ciała, toniki kosmetyczne do twarzy, waciki do celów ko-
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smetycznych, wata do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków,
marketing, reklama, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych
oraz organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych z promocją następujących towarów: rzęsy, rzęsy sztuczne, kleje do mocowania sztucznych rzęs, tusze do rzęs, kosmetyki do rzęs, henna do celów
kosmetycznych, henna w proszku, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antybakteryjne płyny do mycia twarzy, barwniki do celów kosmetycznych, bawełniane płatki z waty do makijażu, brokat
w formie sprayu do użytku jako kosmetyk, chusteczki do twarzy nasączane kosmetykami, chusteczki myjące dla niemowląt, chusteczki
nasączane preparatami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatem do zmywania skóry, chusteczki nawilżone do użytku sanitarnego lub kosmetycznego, cienie do powiek, eyelinery, eyelinery
w ołówku, farba do rzęs, kolorowe kosmetyki do oczu, kompaktowe
kosmetyki do makijażu, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyczne żele pod oczy, kosmetyki, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki
w formie mleczek, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w formie
sproszkowanej, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki w postaci cieni do powiek, kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki w postaci różu,
kredki do makijażu, kredki do makijażu oczu, kremy do oczyszczania
skóry, kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, preparaty do makijażu, mleczka oczyszczające do pielęgnacji skóry, mleczko do demakijażu, mleczka oczyszczające do twarzy, mleczko kosmetyczne,
nawilżające płyny do skóry, nawilżane chusteczki kosmetyczne,
nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, ołówki do brwi,
ołówki do makijażu, ołówki kosmetyczne, płyny do pielęgnacji skóry,
preparaty do demakijażu, preparaty do demakijażu oczu, preparaty
kosmetyczne do rzęs, środki do demakijażu, środki do demakijażu
oczu, sztuczne brwi, sztyfty do oczu, toniki do skóry, toniki kosmetyczne do ciała, toniki kosmetyczne do twarzy, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków,
udzielanie porad handlowych konsumentom, promocja sprzedaży,
44 doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo w zakresie urody,
gabinety kosmetyczne, implantacja (wszczepianie) włosów, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, nakładanie produktów
kosmetycznych na twarz, ozdabianie ciała, świadczenie usług przez
salony piękności, udzielanie informacji o urodzie, usługi doradcze
dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi farbowania
włosów, usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne, usługi kosmetyczne
w zakresie wykonywania makijażu, usługi manicure, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi pedicure, usługi pielęgnacji urody,
usługi salonów fryzjersko -kosmetycznych, usługi Spa, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi w zakresie makijażu, usługi
w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy,
usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie porad kosmetycznych, usługi w zakresie trwałego usuwania i redukcji owłosienia,
usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi wizażu, usługi
zabiegów pielęgnacji twarzy, uzupełnienie włosów, zabiegi depilacyjne, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi
kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi
pielęgnacji urody.

(111) 296978
(220) 2016 10 18
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) WEST&EAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tomaszów Lubelski, PL.
(540) MAD CARP
(540)

(210) 462836

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy, szary, żółty
(531) 03.09.10, 25.07.25, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 sprzęt wędkarski, artykuły wędkarskie, zanęty wędkarskie, przynęty wędkarskie, sztuczne przynęty wędkarskie, przy-
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pony wędkarskie, haczyki wędkarskie, krętliki wędkarskie, torby
wędkarskie, futerały na wędki, przybory wędkarskie, torby na sprzęt
wędkarski, pokrowce na kołowrotki wędkarskie, sztuczne muchy
do wykorzystania w wędkarstwie, sztuczna przynęta z rybich odpadków dla wędkarzy, wędki, osęki wędkarskie, wędkarskie ciężarki,
sieci wędkarskie, kołowrotki wędkarskie, żyłki wędkarskie, spławiki wędkarskie, podbieraki dla wędkarzy, podpory do wędek, rączki
do wędek, liofilizowana przynęta wędkarska, spławiki [sprzęt wędkarski], koszyki wędkarskie [pułapki], pudełka na muchy wędkarskie
[artykuły wędkarskie], pudełka na przynęty wędkarskie [artykuły
wędkarskie], wskaźniki brania [sprzęt wędkarski], nadmuchiwane
pływadełka dla wędkarzy, zestawy paternoster [sprzęt wędkarski],
czujniki brania [sprzęt wędkarski], skrzynki na przybory wędkarskie,
błystki obrotowe [przynęty wędkarskie], wskaźniki brania dla wędkarstwa podlodowego, urządzenia do zarzucania przynęty, urządzenia do zarzucania żyłek wędkarskich, sztuczne muchy do wykorzystania w wędkarstwie, elektroniczne wskaźniki brania do użytku
w wędkarstwie, mechanizmy do zarzucania żyłki do wędkarstwa muchowego, zapachowe przynęty do wędkarstwa, alarmy powiadamiające o złapaniu na przynętę do użytku w wędkarstwie, 31 przynęty
dla wędkarstwa [żywe lub naturalne], 35 usługi prowadzenia sklepu
i/lub hurtowni oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: sprzęt wędkarski, artykuły wędkarskie, zanęty
wędkarskie, przynęty wędkarskie, sztuczne przynęty wędkarskie,
przypony wędkarskie, haczyki wędkarskie, krętliki wędkarskie, torby
wędkarskie, futerały na wędki, przybory wędkarskie, torby na sprzęt
wędkarski, pokrowce na kołowrotki wędkarskie, sztuczne muchy
do wykorzystania w wędkarstwie, sztuczna przynęta z rybich odpadków dla wędkarzy, przynęty dla wędkarstwa [żywe lub naturalne],
wędki, osęki wędkarskie, wędkarskie ciężarki, sieci wędkarskie, kołowrotki wędkarskie, żyłki wędkarskie, spławiki wędkarskie, podbieraki dla wędkarzy, podpory do wędek, rączki do wędek, liofilizowana
przynęta wędkarska, spławiki [sprzęt wędkarski], koszyki wędkarskie
[pułapki], pudełka na muchy wędkarskie [artykuły wędkarskie], pudełka na przynęty wędkarskie [artykuły wędkarskie], wskaźniki brania [sprzęt wędkarski], nadmuchiwane pływadełka dla wędkarzy,
zestawy paternoster [sprzęt wędkarski], czujniki brania [sprzęt wędkarski], skrzynki na przybory wędkarskie, błystki obrotowe [przynęty
wędkarskie], wskaźniki brania dla wędkarstwa podlodowego, urządzenia do zarzucania przynęty, urządzenia do zarzucania żyłek wędkarskich, sztuczne muchy do wykorzystania w wędkarstwie, elektroniczne wskaźniki brania do użytku w wędkarstwie, mechanizmy
do zarzucania żyłki do wędkarstwa muchowego, zapachowe przynęty do wędkarstwa, alarmy powiadamiające o złapaniu na przynętę
do użytku w wędkarstwie.

czeniowe, usługi w zakresie wycen, analizy finansowe, pośrednictwo
finansowe, usługi kredytowania, doradztwo inwestycyjne, zbiórki
funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi depozytów sejfowych,
37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
wypożyczanie narzędzi, urządzeń i akcesoriów budowlanych oraz
służących do rozbiórki, usługi związane z utrzymywaniem obiektów
budownictwa w ciągłej używalności, usługi stolarskie -naprawy, usługi montażu mebli, usługi w zakresie informacji budowlanej, usługi
montażowe, serwisowe oraz instalacyjne w zakresie budownictwa,
mebli, maszyn budowlanych, usługi w zakresie wyposażania obiektów w instalacje: budowlane, kanalizacyjne, elektryczne, wentylacyjne, wodne, gazowe, c.o., solarne, a także w zakresie ich naprawy
i konserwacji, usługi w zakresie sprzątania obiektów, doradztwo
budowlane, nadzór budowlany i nadzór nad remontami budynków,
39 usługi wynajmowania magazynów, powierzchni magazynowych,
miejsc parkingowych oraz garażowych, usługi transportowe, pośrednictwo frachtowe, spedycja, magazynowanie, wypożyczanie
samochodów, kontenerów magazynowych, wagonów, usługi załadunkowe, informacja w zakresie transportu, magazynowania, spedycji, frachtu, wynajem samochodów, ciągników budowlanych oraz
samochodów do czyszczenia, 42 usługi w następującym zakresie:
wzornictwo przemysłowe, stylizacja, architektura, usługi artystów-grafików, designerów, projektantów, usługi związane z projektowaniem graficznym-sztuka, badania techniczne oraz opracowywanie
projektów technicznych, prace badawczo -rozwojowe na rzecz osób
trzecich, projektowanie budynków, dekoracji wnętrz, doradztwo
oraz projektowanie budowlane, planowanie urbanistyczne, ekspertyzy z zakresu inżynierii technicznej, w zakresie budownictwa,
wyposażenia i architektury wnętrz, badania w zakresie ochrony środowiska, doradztwo w zakresie zużycia energii, analizy przemysłowe
i usługi badawcze, usługi w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz
mieszkalnych, biur i pomieszczeń handlowo-usługowych, usługi
w zakresie projektowania architektonicznego i budowlanego, nadzór i inspekcja techniczna.

(111) 296979
(220) 2016 10 19
(210) 462861
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) ESTATE FELLOWS POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) ESTATE CENTER
(540)

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 urządzenia elektroniczne służące do lokalizowania
pojazdów, oprogramowanie komputerowe służące do lokalizowania
pojazdów, 45 usługi detektywistyczne, ochrona osób i mienia, usługi
ochrony mienia polegające na lokalizowaniu pojazdów oraz pojazdów skradzionych i ich odzyskiwaniu.

(531) 26.01.08, 26.01.10, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
analizy i badania rynku, zarządzanie i doradztwo w działalności
gospodarczej, poszukiwania rynkowe, promocja sprzedaży, usługi
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, doradztwo gospodarcze dotyczące sponsorowania i franchisingu, 36 usługi
w zakresie nieruchomości, usługi agencji nieruchomości dotyczące
sprzedaży i wynajmu nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, szacowanie majątku nieruchomego, dzierżawa majątku
nieruchomego, wynajmowanie obiektów mieszkalnych, użytkowych, handlowych i przemysłowych, wynajmowanie pomieszczeń
biurowych, pomieszczeń usługowo -przemysłowych, obrót nieruchomościami oraz pośrednictwo w tym zakresie, usługi sprzedaży
powierzchni magazynowych i miejsc parkingowych, usługi ubezpie-

(111) 296980
(220) 2016 10 19
(210) 462867
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA K2 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Ruda, PL.
(540) TopGUARD
(540)

(111) 296981
(220) 2016 10 19
(210) 462869
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) LIGIĘZA TOMASZ EDYTOR DRUKARNIA-WYDAWNICTWO,
Dzierżoniów, PL.
(540) Holografic EFFECT
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, szary, srebrny, niebieski, fioletowy,
zielony, żółty, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.11.09, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.18
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(510), (511) 40 drukowanie, drukowanie offsetowe, usługi drukowania, drukowanie cyfrowe, usługi w zakresie drukowania materiałów
papierniczych, usługi cyfrowego drukowania książek i innych dokumentów na zamówienie.

(111) 296982
(220) 2016 10 19
(210) 462870
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) CONTROL SYSTEM SPÓŁKA JAWNA HENRYK ŻUPAŃSKI,
KRZYSZTOF JĘDRZEJEWSKI, Wrocław, PL.
(540) CONTROL SYSTEM
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski
(531) 29.01.13, 26.04.01, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia przeciwpożarowe, tablice sterownicze, przyrządy pomiarowe, elektryczne lub elektroniczne moduły
kontrolno -sterujące, 37 usługi doradcze związane z instalacją sprzętu przeciwpożarowego, 42 projektowanie systemów inżynierii budowlanej.
(111) 296983
(220) 2016 10 20
(210) 462912
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA BIO OCEAN TECHNOLOGY
(510), (511) 3 kosmetyki, 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, rzęs, brwi, paznokci, 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) 296984
(220) 2016 10 20
(210) 462913
(151) 2017 04 24
(441) 2017 01 02
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA CREAMY BUTTERS
(510), (511) 3 kosmetyki, 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, rzęs, brwi, paznokci, 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) 296985
(220) 2016 10 20
(210) 462915
(151) 2017 04 24
(441) 2017 01 02
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA WOW! BODY MOUSSE
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, emulsje,
kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki, peelin-
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gi, 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, rzęs, brwi, paznokci, 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) 296986
(220) 2016 10 20
(210) 462917
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) CHWESIUK BARBARA BIALCON, Biała Podlaska, PL.
(540) Polka
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 296987
(220) 2016 10 20
(210) 462920
(151) 2017 04 21
(441) 2017 05 02
(732) REWER JAROSŁAW NETPORT, Bralin, PL.
(540) netport
(510), (511) 9 sprzęt telekomunikacyjny, sieci telekomunikacyjne,
urządzenia telekomunikacyjne, sprzęt komputerowy do telekomunikacji, urządzenia do przesyłania danych, sprzęt komputerowy
do przesyłu danych, oprogramowanie komputerowe do przesyłania
danych, oprogramowanie sprzętowe, sprzęt do komunikacji, komputery i sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, sprzęt
do wirtualnych sieci prywatnych [VPN], sprzęt do obsługi rozległych
sieci [WAN], sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne
i mechaniczne), serwery sieci komputerowych, serwery komputerowe, serwery internetowe, oprogramowanie komputerowe do sterowania i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych, 35 usługi
handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego,
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym,
37 instalowanie sieci telekomunikacyjnych, naprawa maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa
sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, modernizowanie sprzętu komputerowego, konserwacja sprzętu łącznościowego, instalacja sprzętu komunikacyjnego, instalowanie i naprawa
sprzętu telekomunikacyjnego, usługi doradcze dotyczące instalacji
sprzętu komunikacyjnego, budownictwo, budowanie nieruchomości, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, usługi
doradztwa budowlanego, budowa budynków na zamówienie, usługi
budowlane i konstrukcyjne, 38 usługi telekomunikacyjne, telekomunikacja, telekomunikacyjne usługi dostępowe, doradztwo w zakresie telekomunikacji, usługi sieci telekomunikacyjnych, przesyłanie
danych za pośrednictwem telekomunikacji, zapewnianie dostępu
do sieci telekomunikacyjnych, usługi telekomunikacyjne świadczone w oparciu o Internet, dostarczanie i wynajem infrastruktury
i sprzętu telekomunikacyjnego, usługi w zakresie transmisji danych
o dużej prędkości dla operatorów sieci telekomunikacyjnych, usługi
przesyłu danych, zapewnianie dostępu do Internetu, transmisja danych przez Internet, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp
do Internetu, usługi dostępu do Internetu, zapewnianie dostępu
do światowej sieci informatycznej, 42 inżynieria telekomunikacyjna,
programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego, projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, projektowanie
i planowanie techniczne sieci telekomunikacyjnych, programowanie
komputerowe w zakresie systemów do przetwarzania i przesyłania
danych, programowanie stron internetowych, tworzenie stron internetowych, projektowanie stron internetowych, usługi utrzymywania
stron internetowych, administracja serwerów, wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, projektowanie systemów informatycznych,
usługi doradztwa informatycznego, usługi konsultacyjne dotyczące
komputerów i informatyki, opracowanie projektów technicznych
w dziedzinie budownictwa, projektowanie budowlane.
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(111) 296988
(220) 2016 10 20
(151) 2017 04 10
(441) 2016 12 19
(732) REWER JAROSŁAW NETPORT, Bralin, PL.
(540) netport
(540)

(210) 462923

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 01.15.23, 26.01.04, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 sprzęt telekomunikacyjny, sieci telekomunikacyjne,
urządzenia telekomunikacyjne, sprzęt komputerowy do telekomunikacji, urządzenia do przesyłania danych, sprzęt komputerowy
do przesyłu danych, oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, oprogramowanie sprzętowe, sprzęt do komunikacji,
komputery i sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, sprzęt do wirtualnych sieci prywatnych [VPN], sprzęt do obsługi rozległych sieci [WAN], sprzęt i akcesoria do przetwarzania
danych (elektryczne i mechaniczne), serwery sieci komputerowych,
serwery komputerowe, serwery internetowe, oprogramowanie
komputerowe do sterowania i zarządzania aplikacjami serwerów
dostępowych, 35 usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do sprzętu komputerowego, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, 37 instalowanie sieci
telekomunikacyjnych, naprawa maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, modernizowanie sprzętu
komputerowego, konserwacja sprzętu łącznościowego, instalacja
sprzętu komunikacyjnego, instalowanie i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu komunikacyjnego, budownictwo, budowanie nieruchomości, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, usługi doradztwa
budowlanego, budowa budynków na zamówienie, usługi budowlane i konstrukcyjne, 38 usługi telekomunikacyjne, telekomunikacja, telekomunikacyjne usługi dostępowe, doradztwo w zakresie
telekomunikacji, usługi sieci telekomunikacyjnych, przesyłanie
danych za pośrednictwem telekomunikacji, zapewnianie dostępu
do sieci telekomunikacyjnych, usługi telekomunikacyjne świadczone w oparciu o Internet, dostarczanie i wynajem infrastruktury
i sprzętu telekomunikacyjnego, usługi w zakresie transmisji danych
o dużej prędkości dla operatorów sieci telekomunikacyjnych, usługi przesyłu danych, zapewnianie dostępu do Internetu, transmisja
danych przez Internet, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, usługi dostępu do Internetu, zapewnianie dostępu do światowej sieci informatycznej, 42 inżynieria telekomunikacyjna, programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego,
projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, projektowanie i planowanie techniczne sieci telekomunikacyjnych, programowanie komputerowe w zakresie systemów do przetwarzania
i przesyłania danych, programowanie stron internetowych, tworzenie stron internetowych, projektowanie stron internetowych,
usługi utrzymywania stron internetowych, administracja serwerów,
wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, projektowanie systemów informatycznych, usługi doradztwa informatycznego, usługi
konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, opracowanie
projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, projektowanie
budowlane.
(111) 296989
(220) 2016 10 20
(151) 2017 04 24
(441) 2017 01 02
(732) ICA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, PL.

(210) 462929

3653

(540) ICA POLSKA
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, preparaty chemiczne
do wytwarzania farb, materiały klejące do celów przemysłowych,
płyny wzmacniające działanie materiałów ściernych, środki do usuwania olejów, rozpuszczalniki do lakierów, woski wybielające, preparaty chemiczne do wytwarzania barwników, barwniki do celów
przemysłowych, barwniki chemiczne do emalii i szkła, 2 barwniki
do drewna, bejce, bejce do drewna, oleje do konserwacji drewna,
emalie i lakiery, rozcieńczalniki do farb, farby, rozcieńczalniki do lakierów, oleje do konserwacji drewna, oleje przeciwrdzewne, preparaty do konserwacji drewna, preparaty zabezpieczające do metali,
utrwalacze lakierów, farby ognioodporne, farby podkładowe, farby
przeciw zanieczyszczeniom, gumilaki, szelak, zaprawy do drewna,
złocenia, 3 antypoślizgowy wosk do podłóg, preparaty do czyszczenia, preparaty do usuwania farb, środki do usuwania lakierów, materiały ścierne, papier ścierny, papier polerujący, wosk do parkietów,
pasty do podłogi i mebli, preparaty do usuwania pasty do podłóg,
płyny antypoślizgowe do podłogi, wosk do podłogi, środki do nadawania połysk, kremy do polerowania, papier do polerowania, preparaty do polerowania, preparaty do usuwania past do podłóg, wosk
polerski.
(111) 296990
(220) 2016 10 21
(210) 462973
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
(540) MANUFAKTURA GOPLANA
(510), (511) 30 czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, wyroby
cukiernicze, wyroby piekarnicze, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży detalicznej i hurtowej czekolady, wyrobów czekoladowych, słodyczy, lodów, deserów, deserów lodowych, wyrobów
cukierniczych, wyrobów piekarniczych, 43 usługi w zakresie prowadzenia pijalni czekolady, kawiarni, kafeterii, restauracji, usługi gastronomiczne, usługi kateringu.
(111) 296991
(220) 2016 10 24
(210) 463021
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) WARZECHA KATARZYNA CREATIVE, Warszawa, PL.
(540) Genosmetyk
(510), (511) 3 kosmetyki.
(111) 296992
(220) 2016 10 24
(210) 463022
(151) 2017 04 10
(441) 2016 12 19
(732) WARZECHA KATARZYNA CREATIVE, Warszawa, PL.
(540) genosmetic
(510), (511) 3 kosmetyki.
(111) 296993
(220) 2016 10 24
(210) 463023
(151) 2017 04 10
(441) 2016 12 19
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) Let’s Lash
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, serum
do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty
do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe,
kosmetyki do makijażu, tusze do rzęs, stylizatory do brwi, odżywki
do rzęs, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów medycznych, kosmetyki do celów leczniczych:
kremy, emulsje, maski, płyny, żele, oliwki i balsamy lecznicze, lecznicze tusze, odżywki do rzęs, lecznicze preparaty do rzęs, lecznicze
preparaty do włosów.

3654
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(111) 296994
(220) 2016 10 24
(210) 463024
(151) 2017 04 10
(441) 2016 12 19
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) Let’s Lash by Oceanic
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, serum
do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty
do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, tusze do rzęs, stylizatory do brwi, sztuczne rzęsy, odżywki do rzęs, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów medycznych, kosmetyki do celów
leczniczych: kremy, emulsje, maski, płyny, żele, oliwki i balsamy lecznicze, lecznicze tusze, odżywki do rzęs, lecznicze preparaty do rzęs,
lecznicze preparaty do włosów.
(111) 296995
(220) 2016 10 24
(151) 2017 04 12
(441) 2016 12 19
(732) RUDYK MICHAŁ, Rzeszów, PL.
(540) W SZOKU
(540)

(210) 463026

(531) 03.13.02, 03.13.23, 03.13.24, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18,
27.05.01
(510), (511) 25 balerinki jako obuwie, berety, bielizna osobista,
bluzy, buty tenisowe jako obuwie sportowe, buty treningowe jako
obuwie sportowe, kalosze [wkładane na obuwie], kombinezony,
spodnie bryczesy, chusty, nakrycia głowy, dzianina, garnitury,
getry, kamizelki, kapelusze, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule
z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne, kurtki, bluzy, kurtki budrysówki, kurtki dresowe, kurtki dżinsowe, kurtki futrzane,
kurtki jako odzież sportowa, kurtki pikowane, kurtki przeciwdeszczowe, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, kurtki puchowe,
legginsy, obuwie, obuwie codzienne, obuwie damskie, obuwie
dla mężczyzn, obuwie dla niemowląt, obuwie dla rybaków, obuwie do łowienia ryb, obuwie do uprawiania sportów, obuwie gimnastyczne, obuwie inne niż sportowe, obuwie plażowe, obuwie
przeciwdeszczowe, obuwie rekreacyjne, obuwie wspinaczkowe,
odzież, odzież narciarska, odzież skórzana, odzież treningowa,
odzież sportowa, odzież codzienna, odzież męska, fartuchy jako
odzież, gabardyna jako odzież, odzież nieprzemakalna, odzież
dziecięca, odzież dżinsowa, odzież wodoodporna, odzież gotowa, odzież przeciwdeszczowa, nieprzemakalna odzież wierzchnia, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież z imitacji skóry, odzież
wierzchnia dla mężczyzn, odzież w stylu sportowym, odzież
gimnastyczna, okrycia wierzchnie, palta, pantofle domowe, piżamy, płaszcze, podkoszulki, pulowery, rękawiczki, skarpetki, slipy,
spodnie, spódnice, spódnico -spodenki tenisowe, stroje kąpielowe, stroje plażowe, sukienki, swetry, szale, szaliki, szelki, szlafroki,
T-shirty, wkładki do obuwia, wyprawka dziecięca -odzież, żakiety
pikowane, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów obejmujących: tekstylia w belach do produkcji odzieży, tekstylia używane
jako podszewki do odzieży, tekstylia do produkcji artykułów odzieżowych, tkaniny tekstylne do produkcji odzieży, materiały tekstylne do produkcji odzieży, tkaniny do zastosowania w produkcji
odzieży, materiały tekstylne w belach do produkcji odzieży, tkaniny do użytku jako podszewki do odzieży, materiały tekstylne tkane
do produkcji artykułów odzieżowych, tkaniny tekstylne w belach
do użytku w produkcji odzieży, powlekane poliuretanem materiały tekstylne w belach do produkcji odzieży nieprzemakalnej, balerinki jako obuwie, berety, bielizna osobista, buty tenisowe jako
obuwie sportowe, buty treningowe jako obuwie sportowe, kalo-
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sze [wkładane na obuwie], kombinezony, spodnie bryczesy, chusty, nakrycia głowy, dzianina, garnitury, getry, kamizelki, kapelusze,
kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne, kurtki, bluzy, kurtki budrysówki, kurtki dresowe,
kurtki dżinsowe, kurtki futrzane, kurtki jako odzież sportowa, kurtki pikowane, kurtki przeciwdeszczowe, kurtki przeciwdeszczowe
z kapturem, kurtki puchowe, legginsy, obuwie, obuwie codzienne,
obuwie damskie, obuwie dla mężczyzn, obuwie dla niemowląt,
obuwie dla rybaków, obuwie do łowienia ryb, obuwie do uprawiania sportów, obuwie gimnastyczne, obuwie inne niż sportowe,
obuwie plażowe, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie rekreacyjne,
obuwie wspinaczkowe, odzież, odzież narciarska, odzież skórzana,
odzież treningowa, odzież sportowa, odzież codzienna, odzież męska, fartuchy jako odzież, gabardyna jako odzież, odzież nieprzemakalna, odzież dziecięca, odzież dżinsowa, odzież wodoodporna,
odzież gotowa, odzież przeciwdeszczowa, nieprzemakalna odzież
wierzchnia, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież z imitacji skóry,
odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież w stylu sportowym odzież
gimnastyczna, okrycia wierzchnie, palta, pantofle domowe, piżamy, płaszcze, podkoszulki, pulowery, rękawiczki, skarpetki, slipy,
spodnie, spódnice, spódnico -spodenki tenisowe, stroje kąpielowe, stroje plażowe, sukienki, swetry, szale, szaliki, szelki, szlafroki,
T-shirty, wkładki do obuwia, wyprawka dziecięca -ubrania, żakiety
pikowane, w tym za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on -line),
sprzedaż wysyłkowa powyższych towarów, 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, 40 usługi szycia odzieży, usługi
krawieckie, aplikacja monogramów na odzieży, krojenie tkanin,
aplikacja motywów na ubrania, apreturowanie tkanin, apreturowanie ubrań, kształtowanie na gorąco artykułów odzieżowych,
nadrukowywanie na zamówienie ozdobnych wzorów na odzież,
nadrukowywanie T-shirtów, nadrukowywanie wzorców na tekstylia, nakładanie aplikacji na ubrania, nakładanie wykończeń na tkaniny, obrębianie tkanin, obrębianie wełny, obróbka tekstyliów,
skóry i futer, pikowanie tkanin, prasowanie, kształtowanie odzieży,
produkcja na zamówienie, przeróbki odzieży, przeróbki odzieży
jako produkcja na zamówienie, przeróbki ubrań, przygotowywanie i obróbka tkanin, szczotkowanie tkanin, szycie i krawiectwo
damskie, szycie i krawiectwo męskie, szycie jako produkcja na zamówienie.

(111) 296996
(220) 2016 10 25
(210) 463094
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) NOMAX TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie, PL.
(540) GRUPA NOMAX
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 16 folie do pakowania artykułów żywnościowych,
18 oploty i osłonki dla przemysłu spożywczego, w tym do wyrobów
wędliniarskich i serów, wykonane z tworzyw sztucznych i syntetycznych, siatki dla przemysłu spożywczego, w tym do wyrobów mięsnych, wędliniarskich i serów, wykonane ze sznurka z włókien naturalnych i syntetycznych, siatki elastyczne i nieelastyczne stosowane
w przemyśle spożywczym, naturalne osłonki na wędliny wykonane
z jelit, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, syntetyczne osłonki
do kiełbas, osłonki tekstylne do wyrobów wędliniarskich i serów
z włókien naturalnych jak i syntetycznych-powlekane, laminowane,
z przyprawami i bez przypraw.
(111) 296997
(220) 2016 10 25
(210) 463098
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań, PL.
(540)
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(540)

Kolor znaku: zielony, biały, żółty, czarny
(531) 18.02.01, 24.01.13, 24.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 jednorazowe produkty papierowe, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, materiały drukowane,
materiały filtracyjne z papieru, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, papier i karton, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, bielizna stołowa papierowa, bieżniki stołowe papierowe, chorągiewki papierowe, chusteczki
celulozowe do celów kosmetycznych, chusteczki papierowe do użytku kosmetycznego, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, maty papierowe, papier chłonny, papier higieniczny, transparenty z papieru, książki, afisze, plakaty, agendy, almanachy
[roczniki], aplikacje w postaci kalkomanii, arkusze informacyjne, arkusze wyników, arkusze z nutami w formie drukowanej, arkusze
znaczków pamiątkowych, banery wystawowe wykonane z kartonu,
banery wystawowe z papieru, bilety, bilety wstępu, biuletyny [materiały drukowane], biuletyny informacyjne, bloczki do zapisywania
wyników, czasopisma z plakatami, czasopisma o tematyce ogólnej,
czasopisma prawnicze, czasopisma komputerowe, czasopisma muzyczne, czasopisma branżowe, czasopisma [periodyki], broszury drukowane, drukowane karty odpowiedzi, drukowane karty informacyjne, drukowane arkusze informacyjne, drukowane ankiety, druki
handlowe, dodatki do gazet w postaci czasopism, drukowane wykresy, drukowane raporty z badań, drukowane raporty konsumenta,
drukowane programy zajęć, drukowane notatki z seminariów, drukowane nagrody, drukowane materiały piśmienne, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane komunikaty prasowe, drukowane
karty okolicznościowe z zapisanymi informacjami elektronicznymi,
gazety, fotografie oprawione i nieoprawione, formularze rachunkowe, formularze czyste, formularze [blankiety, druki], fiszki, etykiety
adresowe, drukowany materiał promocyjny, kalendarze drukowane,
kartki z życzeniami, kartki z podziękowaniami, kartki świąteczne,
krzyżówki, komunikaty prasowe [materiały drukowane], komiksy, katalogi, karty wyników, karty z pytaniami, karty pocztowe, karty okolicznościowe, monografie, medyczne czasopisma fachowe, materiały
drukowane w postaci próbek kolorów, materiały drukowane do celów instruktażowych, mapy drogowe, listy informacyjne, kupony,
księgi gości, książki do podpisu, książeczki do kolorowania, oprawione plakaty, organizery osobiste, okolicznościowe znaczki pocztowe,
naklejki [kalkomanie], nalepki na zderzaki pojazdów, nalepki, naklejki
[materiały piśmienne], programy komputerowe w formie drukowanej, programy imprez, poradniki strategiczne do gier w karty, podręczniki użytkownika do sprzętu komputerowego, podręczniki pomocnicze do nauki, podręczniki instruktażowe do celów nauczania,
plany, spisy, rękopisy książek, roczniki [publikacje drukowane], reprodukcje obrazów, reklamy drukowane, publikacje promocyjne, publikacje edukacyjne, prospekty, ulotki instrukcyjne, ulotki farmaceutyczne, ulotki drukowane, teczki konferencyjne, tablice ogłoszeniowe
z kartonu lub papieru, szkice, sprawozdania drukowane, zeszyty ćwiczeń z naklejkami, zbiory orzeczeń sądowych, zaproszenia, zawiadomienia [artykuły papiernicze], wizytówki, ulotki reklamowe, maszyny
biurowe, materiały drukarskie i introligatorskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe, artykuły biurowe, artykuły papiernicze do pisania, etui na przybory do pisania, dzienniki pokładowe, czyste dzienniki, czyste papierowe zeszyty, kartki do notowania, etykiety
z tworzyw sztucznych, kątowniki kreślarskie, karty rejestracyjne, karty z nazwiskami, karty indeksowe [artykuły papiernicze], karty czyste, kartoteki, materiały piśmienne, linijki, krzywiki, okładki na akta,
okładki na agendy, notesy, notatniki, organizery na biurko, pieczęcie
opłatkowe, pieczątki pamiątkowe [plomby], pojemniki na akta, segregatory na przepisy, segregatory ringowe, segregatory do prezentowania, segregatory, rozszywacze, rejestry do kartotek, rejestry,
księgi główne [książki], teczki papierowe, 35 analizy i badania doty-
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czące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, badania rynkowe,
agencje informacji handlowej, aktualizacja informacji dotyczących
działalności gospodarczej w komputerowej bazie danych, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analiza ocen dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, analiza zarządzania
w biznesie, analizy funkcjonowania firm, analizy gospodarcze, analizy kosztów i korzyści, badania biznesowe, pomoc, usługi doradcze
i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, pisanie opracowań dotyczących badań w zakresie działalności gospodarczej, ocena możliwości w zakresie działalności gospodarczej, ekonomiczne prognozy,
dostarczanie informacji handlowych świadczenie usług w zakresie
katalogów informacji handlowych on-line, sporządzanie raportów
handlowych, statystyczne badania rynkowe, udostępnianie analiz
sprzedaży, sporządzanie ankiet biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych, rozpowszechnianie informacji biznesowych,
raporty i badania rynkowe, prognozy i analizy ekonomiczne, porównywanie rozwiązań w działalności gospodarczej (ocena praktyk w organizacji działalności gospodarczej), usługi informacyjne i doradcze
dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, usługi
informacyjne dotyczące przedsiębiorstw, usługi informacyjne dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacji handlowej w zakresie wina, usług outsourcingu w dziedzinie analityki biznesowej,
udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych on-line w, Internecie,
udostępnianie katalogów informacji biznesowych za pośrednictwem
światowej sieci komputerowej, udostępnianie skomputeryzowanych
danych związanych z działalnością gospodarczą, udostępnianie skomputeryzowanych informacji związanych z dokumentacją gospodarczą,
udostępnianie informacji biznesowych dla przedsiębiorstw, udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów społecznościowych, udostępnianie informacji dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, udostępnianie informacji
na temat działalności gospodarczej, udostępnianie informacji z zakresu działalności gospodarczej, również za pośrednictwem, Internetu, sieci kablowych lub innych form przekazu danych, wyceny handlowe, wyceny dotyczące spraw handlowych, usługi w zakresie
oceny kosztów, usługi w zakresie statystycznych informacji biznesowych, usługi w zakresie informacji handlowej, usługi w zakresie informacji handlowych dostarczanych poprzez dostęp do komputerowych baz danych, usługi w zakresie analizy cen, usługi przeglądu
prasy, usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf, doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi biurowe,
wynajem maszyn biurowych, administracja biznesowa w zakresie
transportu i dostaw, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, administrowanie w zakresie
oceny przedsiębiorstw, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, doradztwo handlowe w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, planowanie strategiczne dla działalności
gospodarczej, planowanie dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów do fuzji i przejęć
oraz dla przedsiębiorstw, organizowanie prezentacji osób w celach
biznesowych, negocjowanie transakcji handlowych w zakresie działalności artystycznej, obsługa administracyjna firm na zlecenie, nadzór
nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, konsultacje dotyczące
optymalizacji wyszukiwarek, monitorowanie poziomu sprzedaży dla
osób trzecich, nabywanie przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwem dla firm handlowych i przemysłowych, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, pomoc w zarządzaniu na rzecz organizacji przemysłowych, pomoc w zarządzaniu
korporacyjnym, pomoc w zarządzaniu, pomoc przy prowadzeniu
franszyz, planowanie sukcesji w firmach świadczenie usług badań
rynkowych, usługi administrowania lotniskami, sporządzanie raportów ekonomicznych, rozwój systemów zarządzania szpitalami,
skomputeryzowane zarządzanie biurem, prowadzenie rejestrów
firm, prowadzenie rejestrów firm [dla osób trzecich], prowadzenie
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księgowości przedsiębiorstwa, usługi w zakresie sprawozdań rynkowych, usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, usługi w zakresie czynności biurowych, usługi przedstawicielstw handlowych, usługi pośrednictwa w handlu, usługi szacowania ryzyka w działalności
gospodarczej, usługi izby handlowej w zakresie promocji przedsiębiorstw, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi biur biznesowych, zarządzanie mieszkaniami, zarządzanie liniami lotniczymi, zarządzanie hotelami, zarządzanie działalnością handlową, zarządzanie
działalnością gospodarczą, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi w zakresie strategii biznesowych, zarządzanie szpitalami, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców
pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie programami refundacji
w imieniu osób trzecich, zarządzanie na rzecz zawodowych sportowców, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu
i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, organizowanie targów i wystaw, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi public
relations, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, agencje
reklamowe, aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, gromadzenie informacji związanych z reklamą,
kompilacja reklam, kampanie marketingowe, informacja marketingowa, marketing imprez i wydarzeń, marketing finansowy, pośrednictwo w zakresie reklamy, planowanie strategii marketingowych,
pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, ogłoszenia drobne, opracowywanie
strategii i pomysłów marketingowych, opracowywanie i wdrażanie
strategii marketingowych na rzecz innych, marketing telefoniczny,
marketing towarów i usług na rzecz innych, promocja sprzedaży, projektowanie ulotek reklamowych, produkcja reklam telewizyjnych
i radiowych, produkcja reklam kinowych, produkcja reklam radiowych, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja
filmów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, przygotowywanie reklam, przygotowywanie planów marketingowych,
przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, promowanie działalności
gospodarczej, promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio on-line za pośrednictwem strony internetowej,
reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama
w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama w czasopismach, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama
i marketing, reklama biznesowych stron internetowych, umieszczanie reklam, usługi agencji marketingowych, testowanie marki, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, reklamy telewizyjne,
reklamy radiowe i telewizyjne, reklama związana z transportem i dostawą, reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, reklamy on-line, usługi reklamowe dla architektów, usługi reklamowe dla
branży literackiej, usługi promocyjne dotyczące gry w baseball, usługi merchandisingu, usługi modelek i modeli do celów reklamowych
lub promocji sprzedaży, usługi marketingowe, usługi agencji w zakresie promowania osobistości świata sportu, usługi agencji modelek i modeli, usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej on-line ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami
a właścicielami stron internetowych, usługi informacyjne dotyczące
reklamy, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, usługi reklamowe w zakresie promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych papierów wartościowych, usługi reklamowe
w zakresie promocji napojów, usługi reklamowe na rzecz innych,
usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe dotyczące baz danych, usługi reklamowe dotyczące gazet, usługi reklamowe dotyczące hoteli, usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, usługi
reklamowe dotyczące nieruchomości, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie promocji, usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, usługi reklamy graficznej, usługi
reklamy prasowej, usługi w zakresie marketingu baz danych, usługi
reklamowe w zakresie zwiększania świadomości społecznej na temat korzyści z robienia zakupów w lokalnych sklepach, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe za pośrednic-
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twem bazy danych, usługi reklamowe za pośrednictwem tekstu
na ekranach telewizyjnych, wydawanie ulotek reklamowych, wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, wypożyczanie stoisk handlowych, zarządzanie promocyjne na rzecz osobistości sportowych, usługi
w zakresie strategii rozwoju marki, usługi w zakresie tożsamości korporacyjnej, usługi w zakresie tworzenia marki, 41 edukacja, rozrywka
i sport, tłumaczenia, usługi wydawnicze i reporterskie, nauczanie
i szkolenia, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, sport i fitness,
usługi biblioteczne, biura rezerwacji biletów koncertowych, centra
rozrywki, degustacje win [usługi rozrywkowe], didżeje na przyjęcia
i imprezy specjalne, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, doradztwo w zakresie planowania przyjęć, dostarczanie informacji dotyczących książek, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej
muzyki, dystrybucja filmów, dziecińce zwierzęce, elektroniczne usługi
biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych
(w tym informacji archiwalnych) w formie tekstów, informacji audio i/
lub wideo, fankluby, fotoreportaże, goszczenie lig fantasy sports, imprezy kulturalne, imprezy taneczne, obsługa salonów gier [sale], obsługa ogrodów botanicznych, obsługa ogrodów zoologicznych, obsługa kompleksów ze zjeżdżalniami wodnymi, obozy letnie [rozrywka
i edukacja], nauczanie indywidualne, malowanie portretów, kina,
komponowanie muzyki dla osób trzecich, koncerty muzyczne
na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, koncerty
muzyczne za pośrednictwem radia, kabarety i dyskoteki, kabarety,
informacja o rekreacji, informacje dotyczące działalności kulturalnej,
informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej
bazy danych lub Internetu, organizowanie festiwali związanych
z muzyką jazzową, organizowanie festynów w celach rozrywkowych,
organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, organizowanie festiwali w celach kulturalnych, organizowanie festiwali, organizowanie fanklubów, organizowanie ceremonii wręczania nagród, organizacja widowisk,
organizowanie balów, organizacja webinariów, organizacja przyjęć,
organizacja rezerwacji biletów na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe, organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, oceanaria
[rekreacja], ogrody udostępniane publicznie, odgrywanie roli clowna, organizacja i prowadzenie balów, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja konkursów muzycznych, organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki przez telefon, organizowanie
konkursów, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie imprez w celach kulturalnych,
organizowanie imprez tanecznych, organizowanie imprez muzycznych, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie gal, organizowanie uroczystości, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie widowisk historycznych w plenerze, organizowanie
rozrywki wizualnej, organizowanie rozrywki, organizowanie produkcji teatralnych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie
pokazów lotniczych, organizowanie pokazów psów, organizowanie
pokazów tanecznych, organizowanie pokazów w celach rozrywkowych, organizowanie pokazów łyżwiarskich na żywo dla publiczności, organizowanie prezentacji do celów kulturalnych, organizowanie
prezentacji w celach rozrywkowych, pokazy rodeo, pokazy konne,
pokazy laserów [rozrywka], pokazy baletowe, pokazy filmów kinowych, planowanie widowisk, pisanie piosenek, organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, organizowanie widowisk w celach
rozrywkowych, produkcja programów dokumentalnych, produkcja
pokazów łyżwiarstwa, produkcja kabaretów, prezentacja recitali, prezentacja filmów, pokazy zwierząt, pokazy sztucznych ogni, pokazy
tańca mężczyzn, pokazy tańca na żywo, pokazy uprzednio nagranych
programów rozrywkowych, przedszkola, przedstawienia teatralne,
przedstawienie operowe, przedstawienia objazdowe stanowiące usługi rozrywkowe, przedstawienia cyrkowe, przedstawienia muzyczne,
przedstawienia baletowe, prowadzenie muzeów, produkcja widowisk,
produkcja sztuk, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
produkcja programów telewizyjnych na żywo, produkcja programów
telewizyjnych na żywo do celów edukacyjnych, produkcja programów telewizyjnych na żywo w celach rozrywkowych, produkcja
przedstawień muzycznych, produkcja przedstawień na żywo, produkcja przedstawień teatralnych, reżyserowanie lub wystawianie
sztuk, rezerwowanie miejsc na pokazy, rezerwacje koncertów, radiowe programy rozrywkowe, realizacja imprez rozrywkowych na żywo,
przygotowywanie napisów do filmów, przesłuchania do teleturniejów telewizyjnych, przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi
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osobistościami w celach rozrywkowych, przygotowywania programów dokumentalnych do emisji, przygotowywanie efektów specjalnych w celach rozrywkowych, rozrywka w postaci koncertów, rozrywka w postaci festiwalu etnicznego, rozrywka w postaci gier
w koszykówkę, rozrywka teatralna, rozrywka filmowa, rozrywka interaktywna, rozrywka interaktywna on-line, reżyserowanie sztuk, rozrywka (informacja o-), rozrywka z udziałem muzyki, teleturnieje
śpiew chórów gospel, studia tańca, studia filmowe, udostępnianie
muzyki cyfrowej z, Internetu, udostępnianie muzyki cyfrowej z internetowych stron, MP3, udostępnianie klubowych obiektów i sprzętu
rekreacyjnego, udostępnianie informacji dotyczących filmów, udostępnianie bajek dla dzieci przez telefon, udostępnianie programów
teatralnych, udostępnianie obiektów i sprzętu teatralnego, udostępnianie obiektów i sprzętu kinowego, udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego, udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, udostępnianie obiektów i sprzętu do tańca, udostępnianie
obiektów i sprzętu do karaoke, udzielanie informacji w dziedzinie
muzyki, udzielanie informacji dotyczących rozrywki, udostępnianie
terenów rekreacyjnych, usługi galerii sztuki, usługi festiwali muzycznych, usługi orkiestry, usługi mistrzów ceremonii, usługi koncertów
śpiewu, usługi kas biletowych, usługi rekreacyjne dla osób starszych,
usługi placów zabaw, usługi planetarium, usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi rozrywkowe, wystawianie zwierząt, wystawianie spektakli rewiowych, wystawianie spektakli teatralnych, występy muzyczne i piosenkarskie,
wypożyczanie zabawek, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie
sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do gier elektronicznych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, zajęcia sportowe i kulturalne, zapewnianie zajęć rekreacyjnych, transkrypcja w alfabecie, braille’a, tłumaczenie języka migowego, tłumaczenie w alfabecie, braille’a, usługi
w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych
i pisemnych świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, edycja druków
zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, konsultacje
edytorskie, korekta rękopisów, muzyczne usługi wydawnicze, pisanie
i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, pisanie scenariuszy, publikacja czasopism, publikacja drukowanych książek telefonicznych, publikacja i redagowanie książek, publikacja i redagowanie
materiałów drukowanych, publikacja i wydawanie prac naukowych
związanych z technologią medyczną, publikacja kalendarzy, publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikowanie książek,
publikowanie elektroniczne, publikowanie dokumentów, publikowanie, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie magazynów konsumenckich, publikowanie literatury instruktażowej, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie
książek edukacyjnych, redagowanie tekstów pisanych, publikowanie
ulotek, publikowanie tekstów medycznych, publikowanie tekstów
muzycznych, publikowanie tekstów w postaci płyt, CD -ROM, publikowanie tekstów, publikowanie recenzji, publikowanie podręczników, usługi kaligrafii, usługi pisania blogów, usługi pisania tekstów,
udostępnianie publikacji on-line, transkrypcja muzyki na rzecz osób
trzecich, wydawanie gazet, wydawanie katalogów, wydawanie prospektów, wydawanie audiobooków, usługi wydawnicze, usługi reporterskie, wypożyczanie gazet i czasopism, wypożyczanie czasopism, wydawanie publikacji medycznych, wydawanie przewodników
turystycznych, 42 testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola
jakości, usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, usługi w zakresie technologii informacyjnych, analiza i ocena dotycząca
opracowywania produktów, analiza i ocena dotycząca projektowania produktów, analizy wody, badania kliniczne, badania środowiska,
badanie jakości produktów, badanie produktów spawanych w celu
określenia struktury, badanie produktów spawanych w celu określenia trwałości, certyfikacja [kontrola jakości], certyfikowanie wydajności energetycznej budynków, doradztwo techniczne dotyczące testowania, inspekcja towarów w zakresie kontroli jakości, kontrola
jakości, kontrola jakości materiałów budowlanych, kontrola jakości
dotycząca higieny artykułów żywnościowych, kontrola jakości dla
osób trzecich, ocena jakości produktów, ocena jakości, nadzór i inspekcja techniczna, kontrola łowisk, kontrola w rolnictwie, kontrola
środków farmaceutycznych, monitorowanie jakości wody, kontrola
palników olejowych, kontrola kosmetyków, kontrola jakości surowców, kontrola jakości nawozów, przegląd urządzeń, przegląd samochodów, opracowywanie metod pomiarowych i testujących, opracowywanie metod testowych, przeprowadzanie testów przemysłowych,
przeprowadzanie testów w zakresie rolnictwa, sprawdzanie przyrzą-

3657

dów sygnalizacyjnych, tekstylia (testowanie-), testowanie bezpieczeństwa produktów, testowanie dźwigów, testowanie produktów,
testowanie materiałów, testowanie maszyn, testowanie i ocena materiałów, testowanie filtrów, testowanie funkcjonalności maszyn, testowanie funkcjonalności sprzętu i instrumentów, usługi badania
kompatybilności elektromagnetycznej, usługi badawczo-rozwojowe,
usługi doradcze w zakresie testowania materiałów, usługi doradcze
w zakresie testowania produktów, testy inżynieryjne, testowanie
środków chemicznych, testowanie środków farmaceutycznych, testowanie przemysłowe, usługi w zakresie inspekcji technicznej, usługi
testowania zgodności, usługi laboratoryjne, ważenie pojazdów, usługi zapewnienia jakości, pomiary, badania i eksploracja, usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, usługi architektoniczne
i planowania urbanistycznego, usługi inżynieryjne, usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych, aktualizacja map morskich, analiza jakości
wody w strumieniach, analizowanie działania mieszanin chemicznych
na zwierzętach, badania chemiczno-technologiczne, badania dotyczące maszyn przemysłowych, badania w dziedzinie energii, badania
w dziedzinie budowy silnika, badania techniczne, badania genetyczne, doradztwo techniczne dotyczące bezpieczeństwa, badania w zakresie bezpieczeństwa, badania w dziedzinie żywności, badania
w dziedzinie technologii przetwarzania półprzewodników, badania
w dziedzinie technologii pomiarowych, badania w dziedzinie spawania, badania w dziedzinie mechaniki, badania w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie mechaniki dotyczące sportów motorowych,
badania w dziedzinie mediów społecznościowych, laboratoria optyczne, kompilacja informacji naukowych, kalibrowanie instrumentów, inżynieria chemiczna, doradztwo w zakresie technologii filtracji, doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradztwo technologiczne
w zakresie produkcji i używania energii, ocena jakości drewna na pniu,
pomiary środowiska w obrębie budynków, pomiary i analizy emisji gazów cieplarnianych, pisanie techniczne, opracowywanie silników,
opracowywanie pojazdów, projektowanie i planowanie techniczne
elektrowni, projektowanie budowlane, prace badawcze nad produktami, świadczenie usług badawczych, sporządzanie raportów naukowych, sporządzanie raportów technologicznych, świadczenie usług
pobierania próbek i analitycznych w celu sprawdzenia skażenia, świadczenie usług pobierania próbek i analitycznych w celu oceny poziomów zanieczyszczenia, przygotowywanie map cyfrowych, przygotowywanie rysunków technicznych, rejestrowanie danych
dotyczących zużycia energii w budynkach, rejestrowanie i testowanie szybów naftowych, specjalistyczne usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie chemii rolniczej, usługi enologiczne, usługi doradcze
w zakresie nauki, usługi doradcze w zakresie geotechniki, usługi badań w zakresie separacji komórek, usługi badawczo -rozwojowe
związane z nawozami, usługi badawczo -rozwojowe w dziedzinie
przeciwciał, usługi badawcze w rolnictwie, usługi badawcze, usługi
pomiarowe, usługi oceny pomiarów, usługi laboratoryjne w zakresie
analiz gleby, usługi kreślarskie, usługi kartograficzne, usługi w zakresie odkrywania leków, usługi w zakresie komputerowej analizy żywności, usługi w zakresie analizy krwi, usługi technologiczne w zakresie reologii, usługi technologiczne w zakresie reometrii, usługi
technologiczne w zakresie produkcji, usługi pomiaru przepływu powietrza, zdalny monitoring powietrzny związany z badaniami naukowymi, wypożyczanie urządzeń pomiarowych, analizy wykonalności
projektu, badania dotyczące projektowania, doradztwo w zakresie
dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie opracowywania produktów,
grafika artystyczna, oceny techniczne związane z projektowaniem,
opracowywanie protez, opracowywanie produktów w zakresie konstrukcji pojazdów i konstrukcji karoserii, opracowywanie produktów
dla osób trzecich, opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron
głównych, projektowanie animacji na rzecz innych, planowanie projektu, projektowanie budynków, projektowanie konstrukcji kratownic przestrzennych, projektowanie i opracowywanie protez, projektowanie i opracowywanie sieci, projektowanie i opracowywanie baz
danych, projektowanie i opracowywanie endoprotez, projektowanie
i opracowywanie metod do testów i analiz, projektowanie i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycznej, projektowanie modeli, projektowanie modeli matematycznych, projektowanie narzędzi, projektowanie maszyn przemysłowych, projektowanie maszyn
specjalistycznych, projektowanie opakowań, projektowanie pojazdów morskich, projektowanie sieci dróg, projektowanie rurociągów,
projektowanie rozmieszczenia biur, projektowanie protez, projektowanie stron głównych, projektowanie sprzętu do transportu odpadów, projektowanie wizualne, projektowanie urządzeń i sprzętu dia-
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gnostycznego, projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego,
projektowanie sztuki komercyjnej, projektowanie technik malowania,
projektowanie tkanin wykończeniowych do pojazdów silnikowych,
tworzenie witryn internetowych, tworzenie platform internetowych
do handlu elektronicznego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], przygotowywanie sprawozdań w odniesieniu do wzornictwa użytkowego,
usługi inżynieryjne w zakresie projektowania maszyn, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, usługi inżynieryjne dotyczące projektowania obrabiarek, usługi ilustrowania graficznego
na rzecz osób trzecich, usługi doradcze związane z projektowaniem
akwariów, usługi projektowania dotyczące znaków, usługi projektowania architektonicznego, usługi naukowe i projektowanie w tym
zakresie, usługi projektowania dotyczące tworzenia komórek elementarnych, usługi projektowania na zamówienie, usługi projektowe związane z systemami procesowymi dla przemysłu biotechnologicznego, usługi projektowe dotyczące instalacji i urządzeń dla
przemysłu biotechnologicznego, usługi w zakresie wspomaganego
komputerem projektowania i rysunku technicznego, usługi w zakresie projektowania mikroukładów, wzornictwo przemysłowe, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych,
hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, rozwój, programowanie i wdrażanie
oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, analizy komputerowe,
administracja serwerów, badania technologiczne dotyczące komputerów, badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów administracyjnych, projektowanie i opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania do elektronicznych baz danych, projektowanie
i opracowywanie systemów przetwarzania danych, projektowanie
i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, projektowanie
komputerów i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości handlowej, projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, zarządzanie projektami komputerowymi,
usługi w zakresie sieci komputerowej, usługi migracji danych, usługi
komputerowe on-line, usługi konfiguracji sieci komputerowych,
usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi
doradcze i informacyjne w zakresie komputerowych urządzeń peryferyjnych, udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych.

(111) 296998
(220) 2016 10 25
(151) 2017 04 21
(441) 2016 12 19
(732) KALETA MACIEJ EDUKACJA 4U, Kraków, PL.
(540) edukacja 4U
(540)

(210) 463102

Kolor znaku: niebieski, żółty, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 41 edukacja, organizowanie i prowadzenie kursów
w szkołach dziennych dla dorosłych, edukacja zawodowa, organizowanie egzaminów, edukacja w dziedzinie posługiwania się komputerami, organizowanie kursów, edukacja dorosłych, szkolenie w zakresie żywienia, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, szkolenia dla
dorosłych, szkolenia z zakresu obsługi programów komputerowych,
nauczanie w szkołach średnich, organizowanie i prowadzenie kursów w szkołach dziennych dla dorosłych, usługi edukacyjne w szkołach średnich.
(111) 296999
(220) 2016 10 26
(210) 463156
(151) 2017 04 24
(441) 2016 12 19
(732) SAT TS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) S’PORTOFINO
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(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej:
odzieży, obuwia, nakryć głowy, rękawic, skarpet, bielizny, bielizny
termoaktywnej, bielizny pościelowej, ręczników, tkanin, toreb, torebek, plecaków, walizek, pasków, biżuterii, breloków, artykułów
sportowych, sprzętu sportowego, nart, butów narciarskich, kasków,
gogli, okularów, kijków narciarskich, pokrowców narciarskich, wiązań
narciarskich, rakiet tenisowych, ochraniaczy sportowych.

(111) 297000
(220) 2016 10 26
(210) 463158
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) TREE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) URYDYSAN
(510), (511) 5 suplementy diety i inna żywność dietetyczna do celów
leczniczych, odżywki wzmacniające do celów leczniczych, preparaty
parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów do celów leczniczych, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, żywność dla niemowląt.
(111) 297001
(220) 2016 10 26
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) BĄK URSZULA LUDMIŁA, Bilcza, PL.
(540) SOK JABŁKOWY
(540)

(210) 463162

Kolor znaku: czerwony, czarny, jasnobrązowy, beżowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.07.13, 06.07.25, 25.01.01, 09.01.10
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, napoje owocowe, musy owocowe (smoothie).
(111) 297002
(220) 2016 10 26
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) BĄK URSZULA LUDMIŁA, Bilcza, PL.
(540) SOK JABŁKO + GRUSZKA
(540)

(210) 463164

Kolor znaku: zielony, czerwony, jasnobrązowy, beżowy, czarny,
biały, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 09.01.10, 06.07.25, 25.01.01, 05.07.13,
05.07.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, napoje owocowe, musy owocowe (smoothie).
(111) 297003
(220) 2016 10 26
(210) 463165
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) ARGE PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) NORDFIX
(510), (511) 1 preparaty chłodnicze, ciecze chłodzące do chłodnic
samochodowych, mieszanki chemiczne zapobiegające zamarzaniu
wody, skoncentrowane dodatki chemiczne do paliw silnikowych,
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dodatki chemiczne do paliw silnikowych, dodatki chemiczne do paliwa silnikowego, utleniacze [dodatki chemiczne do paliwa silnikowego], 3 płyny do spryskiwania i mycia szyb samochodowych, płyny
do spryskiwaczy szyb .

(111) 297004
(220) 2016 10 26
(210) 463174
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) BRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mielec, PL.
(540) BONANZA
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, segmenty mebli ściennych, meble
kuchenne, fronty do szaf i szafek, meble pokojowe.
(111) 297005
(220) 2016 10 26
(210) 463176
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) BRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mielec, PL.
(540) BRINDISI
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, segmenty mebli ściennych, meble
kuchenne, fronty do szaf i szafek, meble pokojowe.
(111) 297006
(220) 2016 10 27
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) BĄK URSZULA LUDMIŁA, Bilcza, PL.
(540) SOK JABŁKO + CZARNA PORZECZKA
(540)

(210) 463197

Kolor znaku: czarny, jasnobrązowy, beżowy, czerwony, biały,
zielony
(531) 05.07.09, 05.07.13, 06.07.25, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne, napoje owocowe, musy owocowe i warzywne (smoothie).
(111) 297007
(220) 2016 10 27
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) BĄK URSZULA LUDMIŁA, Bilcza, PL.
(540) SOK JABŁKO + ARONIA
(540)

(210) 463198

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnobrązowy, beżowy, czerwony,
czarny, biały, zielony
(531) 05.07.09, 05.07.13, 06.07.25, 09.01.10, 25.01.19, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne, napoje owocowe, musy owocowe i warzywne (smoothie).
(111) 297008
(220) 2016 10 27
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) BĄK URSZULA LUDMIŁA, Bilcza, PL.

(210) 463199
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(540) SOK JABŁKO + BRZOSKWINIA
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, jasnobrązowy, beżowy,
ciemnożółty, żółty, czerwony, czarny, zielony
(531) 05.07.13, 05.07.14, 06.07.25, 09.01.10, 25.01.19, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne, napoje owocowe, musy owocowe i warzywne (smoothie).
(111) 297009
(220) 2016 10 27
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) BĄK URSZULA, Bilcza, PL.
(540) SOK JABŁKO + MARCHEW
(540)

(210) 463200

Kolor znaku: pomarańczowy, jasnobrązowy, beżowy, czerwony,
czarny, zielony, biały
(531) 05.07.13, 05.09.01, 06.07.25, 09.01.10, 25.01.19, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne, napoje owocowe, musy owocowe i warzywne (smoothie).
(111) 297010
(220) 2016 10 27
(210) 463204
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) JOYFOOD K. LEWANDOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Łódź, PL.
(540) Zdrowe Pola
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony
(531) 06.19.01, 05.01.06, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 29 proszki owocowe, proszki warzywne, warzywa suszone, chipsy warzywne, chipsy owocowe, mieszanki do zup, mieszanki
owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych, mieszanki warzywne, gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe dania
z mięsa, gotowe posiłki, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z drobiu, mięsa, dziczyzny, gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, substytutów mięsa, gotowe produkty z warzyw, gulasze, konserwy, marynaty, mieszanki warzywne,
serowe, sałatki gotowe, zupy gotowe, żywność przygotowana z ryb,
produkty spożywcze na bazie mleka, napoje na bazie mleka, napoje
z mlekiem, koktajle mleczne, proszki i mieszanki mleczne w proszku do sporządzania koktajli mlecznych, żywność wysokobiałkowa,
żywność niskokaloryczna, dania instant, mleko w proszku, 30 gotowe dania z ryżu, gotowe desery, gotowe dania z makaronu, gotowa
kawa i napoje na bazie kawy, gotowa solona żywność przyrządzona
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z mąki ziemniaczanej, batonik energetyczny na bazie zbóż, gotowe
do spożycia puddingi, gotowe pizzy, gotowe potrawy na bazie makaronu, ryżu, kanapki, batony oblane czekoladą zastępujące posiłki,
preparaty spożywcze na bazie węglowodanów zawarte w klasie 30,
preparaty i produkty zbożowe, muesli, batony zbożowe, batony niskokaloryczne, batony wysokobiałkowe, desery wysokobiałkowe,
desery niskokaloryczne, chrupki zbożowe, ciasteczka w proszku, dodatki smakowe i przyprawy, mieszanki mąki.

(111) 297011
(220) 2016 10 27
(210) 463211
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 02
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) immuferyna
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.
(111) 297012
(220) 2016 10 27
(210) 463213
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) ANDRZEJEWSKI KRZYSZTOF, Sokółka, PL.
(540) eBlueTrack
(510), (511) 35 wyszukiwanie informacji dla osób trzecich w plikach
komputerowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, internetowe usługi reklamowe, prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, sortowanie
danych w bazach komputerowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych (ulotki, prospekty, druki, próbki), reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, produkcja filmów reklamowych.
(111) 297013
(220) 2016 10 27
(210) 463216
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) CZOP KRZYSZTOF, KUBICKI OSKAR ŚRÓDMIEŚCIE SPÓŁKA
CYWILNA, Gdynia, PL.
(540) N NATURALNIE CATERING PERSONALNY
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizacji imprez sportowych,
rekreacyjnych, zawodów, pokazów, nauczanie, szkolenie, prowadzenie treningów w zakresie dyscyplin sportowych, organizacja
imprez rozrywkowych, przedstawień, przyjęć, balów, organizacja
i obsługa sympozjów, konferencji, kongresów, organizacja wypoczynku, informacje o imprezach wypoczynkowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi gastronomiczne,
prowadzenie restauracji, barów, kawiarni, usługi cateringowe-przygotowanie dań na zamówienie, dostarczenie ich, obsługa
przyjęć i imprez towarzyskich.
(111) 297014
(220) 2016 10 28
(210) 463259
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 02
(732) CUKIERNIA SOWA SPÓŁKA JAWNA, Bydgoszcz, PL.
(540) HOTEL SOWA
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(540)

Kolor znaku: brązowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.07.05, 26.01.03, 01.07.06, 01.01.02,
05.03.13
(510), (511) 43 usługi hotelowe, rezerwacje hotelowe, rezerwacja
zakwaterowania tymczasowego, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, wynajmowanie sal konferencyjnych, wynajmowanie sal na zebrania, udzielanie informacji
dotyczących rezerwacji zakwaterowania.
(111) 297015
(220) 2016 10 28
(210) 463260
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) KAZIMIERCZAK HUBERT, Osowiec, PL.
(540) ZENEK
(510), (511) 29 chipsy, chrupki ziemniaczane, 30 guma do żucia, słodycze, chrupki zbożowe, słone przekąski zawarte w tej klasie, 32 napoje energetyczne, napoje izotoniczne, napoje niegazowane, napoje
gazowane, 33 napoje alkoholowe.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 297016
(220) 2016 10 28
(210) 463267
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) ZAKŁADY MIĘSNE H.A.M. CICHOŃ I WSPÓLNICY SPÓŁKA
JAWNA, Radzionków, PL.
(540) HAM EXPERT
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, żółty
(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 29 dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe na bazie
ryb, dania gotowe warzywne, zupa pomidorowa, zupa jarzynowa,
kurczak po chińsku, kurczak z warzywami, filet z kurczaka z ziemniakami, mintaj z warzywami, gulasz z kaszą, bigos, 30 dania gotowe
na bazie makaronu, dania gotowe na bazie ryżu, spaghetti, risotto.
(111) 297017
(220) 2016 10 28
(210) 463272
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) NOVATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bieruń, PL.
(540) NOVATEL
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 sygnalizatory akustyczne, alarmy antywłamaniowe,
alarmy, alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, automatyczne wyłączniki czasowe, czujniki, czytniki, dzwonki alarmowe, dzwonki sygnalizacyjne, urządzenia do transmisji dźwięku, elektryczne instalacje
przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia kontrolno -sterujące,
elektryczne urządzenia pomiarowe, instalacje elektryczne, instalacje
elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, kable elektryczne, kable koncentryczne, kable optyczne, karty z ukła-
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dem scalonym lub mikroprocesorem, komputerowe urządzenia
peryferyjne, komputery, urządzenia do komunikacji wewnętrznej,
lasery nie do celów medycznych, latarnie sygnalizacyjne, magnetyczne karty identyfikujące, mierniki, mikroprocesory, modemy, monitory, nadajniki, nadajniki sygnałów elektronicznych, magnetyczne
i optyczne nośniki informacji, oprogramowanie komputerowe, półprzewodniki, procesory, programy komputerowe sterujące, radio
pagery, skanery, sprzęt radiotelefoniczny, sygnalizacja świetlna lub
mechaniczna, syreny, tablice połączeń, tablice rozdzielcze, tablice
sterownicze, tablice sygnalizacyjne, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony przenośne, systemy interkomowe, systemy telefoniczne, systemy telewizji przemysłowej, systemy nagłośnienia, systemy
sygnalizacji akustycznej i wizualnej, systemy alarmowe, systemy sieci
komputerowych, systemy bezprzewodowe, systemy łączności i sygnalizacji dla osób niepełnosprawnych, przenośne i stacjonarne pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących, systemy alarmowe dla osób
niepełnosprawnych, telefony przemysłowe, urządzenia diagnostyczne, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia
telewizyjne, urządzenia telefoniczne, urządzenia wzmacniające
słuch, wyłączniki samoczynne, wyłączniki zdalnie sterowane, 37 instalowanie i naprawa telefonów i systemów telefonicznych, instalowanie i naprawa urządzeń i systemów elektrycznych, instalowanie,
konserwacja i naprawy sprzętu i sieci komputerowych, 38 informacja
o telekomunikacji, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność
poprzez terminale komputerowe, łączność telefoniczna, łączność
za pomocą sieci telefonii komórkowej, poczta elektroniczna, obsługa telekonferencji, udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego,
połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera, przydzielanie dostępu do baz
danych, przydzielanie użytkownikowi dostępu do światowej sieci
komputerowej, łączność za pomocą telefonów, telewizja kablowa
i przemysłowa, usługi telefoniczne.

(111) 297018
(220) 2016 10 28
(210) 463275
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) WALEWSKI PRZEMYSŁAW, Poznań, PL.
(540) Bieg Czekoladowy
(510), (511) 21 balony szklane [pojemniki], bidony, buteleczki, butelki, butelki chłodnicze, butelki na napoje dla podróżnych, butle, butle
szklane, kopyta do butów [prawidła, napinacze], szczotki do butów,
cebrzyki, cedzaki, preparaty zawierające płyny wymiennocieplne
do chłodzenia żywności do celów gospodarstwa domowego, cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, narzędzia
do czyszczenia ręczne, pakuły do czyszczenia, deski do krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni, deski do prania [tary], doniczki
na kwiaty, doniczki okienne, trzepaczki do dywanów nie będące maszynami, dzbanki, dzbanki do kawy nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, dziobki naczyń, ekspresy do kawy nieelektryczne, elementy napinające do odzieży, etui na grzebienie, figurki
z porcelany, ceramiki, glinu lub szkła, filiżanki, filtry do kawy nieelektryczne, flaszeczki, foremki do lodu, foremki do wycinania ciasteczek,
formy, foremki [przybory kuchenne], garnki, garnki do gotowania
na parze nieelektryczne, garnki kuchenne, garnki kuchenne [komplety], garnki utrzymujące ciepło nieelektryczne, gasidła do świec, gąbki
do użytku domowego, gąsiory, gąsiory szklane, gofrownice do ciast
nieelektryczne, grzebienie, zaparzaczki do herbaty, imbryki nieelektryczne, ircha do czyszczenia, szklane kapsle, karafki, kieliszki, kieliszki
do jajek, klamerki, klosze do przykrywania masła, klosze do przykrywania sera, kolby szklane [pojemniki], końcówki wylotowe, sitka
do konewek, korkociągi, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosze
do użytku domowego, kosze na chleb, kosze na odpadki, kosze na papier, kosze na śmieci, koszyki piknikowe z naczyniami, koziołki pod
noże na stół, kółka na serwetki, urządzenia do nadawania kształtu krawatom, kruszarki do użytku kuchennego nieelektryczne, kryształ
[wyroby szklane], krzemionka roztopiona [produkt półprzetworzony]
inna niż dla budownictwa, kubki, kubki z papieru lub z tworzyw
sztucznych, kubły na śmieci, formy, foremki kuchenne, przybory kuchenne, pojemniki kuchenne, kufle, kufle do piwa, podpórki, uchwyty
do kwiatów [układanie, rozmieszczanie kwiatów], lejki, komplety
do likierów, foremki do lodu, pojemniki do lodu, wiaderka do kostek
lodowych, łapki do garnków, łapki na insekty, łapki na muchy [pułapki
lub packi], łopatki [sprzęt kuchenny], łopatki [sztućce], łopatki do ciast,
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łyżki do butów, łyżki do mieszania [przybory kuchenne], łyżki do polewania kuchenne, łyżki wazowe, majolika, urządzenia do wytwarzania makaronów ręczne, manierki, maselniczki, miotełki do usuwania
kurzu z mebli, ściereczki do wycierania mebli, menażki, miednice,
mieszadełka do koktajli, mieszalniki nieelektryczne do celów domowych [blendery], mieszarki ręczne do sporządzania koktajli, miksery
domowe nieelektryczne, miotełki do usuwania kurzu z mebli, miotły,
miseczki, miski, miski ze szkła, płytki zapobiegające kipieniu mleka,
młynki do użytku domowego ręczne, mopy, mozaiki ze szkła
nie do celów budowlanych, łapki na muchy [pułapki lub packi], mydelniczki, dozowniki na mydło, naczynia na mydło, naczynia, szczotki
do mycia naczyń, naczynia ceramiczne, naczynia do mieszania koktajli [shakery], naczynia do picia, naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, naczynia stołowe, termosy do napojów, nici dentystyczne, nici z włókna szklanego nie do celów włókienniczych,
nieelektryczne lodówki turystyczne, koziołki pod noże na stół, nóż
piekarniczy, obrączki dla ptaków, kopyta do obuwia [prawidła, napinacze], szczotki do obuwia, odkurzacze nieelektryczne, odpady bawełniane do czyszczenia, urządzenia do odwaniania do użytku osobistego, okładki, uchwyty na karty menu, szufelki do zbierania ze stołu
okruchów, szkło opalowe, osłony na doniczki nie z papieru, otwieracze do butelek, palniki do olejków zapachowych, pałeczki [sprzęt kuchenny], dozowniki do papieru toaletowego, parowary nieelektryczne, patelnie, patery, szczoteczki do paznokci, pędzle do golenia,
pędzle do smarowania wypieków, młynki do pieprzu ręczne, pieprzniczki, pipety [do degustacji win], podkładki na stół pod naczynia
nie z papieru i nie z tkanin, podstawki pod żelazka do prasowania,
poidła, szkło na szyby pojazdów [półfabrykaty], pojemniki [kuwety]
na nieczystości dla zwierząt, pojemniki do użytku w gospodarstwie
domowym, pojemniki na chleb, pojemniki na słodycze, pokrowce
na deski do prasowania, pokrywki do garnków, urządzenia i aparaty
nieelektryczne do polerowania do celów domowych, materiały
do polerowania [nabłyszczanie] z wyjątkiem preparatów, papieru i kamieni, polewaczki, sitka do polewaczki (końcówki wylotowe), popiersia z porcelany, terakoty lub szkła, porcelana, porcelana chińska [bibeloty], półmiski do jarzyn, deski do prasowania, prasy do czosnku
[sprzęt kuchenny], prasy do spodni, prawidła do butów, profitka [okrągła osłonka (ozdobna) dla ochrony lichtarza przed spływającą ze świecy stearyną], przepychaczki do czyszczenia odpływu, przesiewacze
popiołu [przybory gospodarstwa domowego], przesiewacze, sita
[przybory gospodarstwa domowego], przybory do użytku w gospodarstwie domowym, przybory kosmetyczne, przybory kuchenne,
przybory kuchenne nieelektryczne, przykrycia na czajniczek, przykrywki do dań / potraw, przyrządy do demakijażu, przyrządy do podlewania, klatki dla ptaków, pucharki na owoce, pudełka na herbatę,
pudełka na kanapki, pudełka na słodycze, pudełka szklane, puszek
do pudru, puderniczki, pułapki na myszy, pułapki na szczury, ręczne
młynki do kawy, dozowniki na ręczniki papierowe metalowe, rękawice do mycia samochodów, rękawice do polerowania, rękawice do prac
domowych, rękawice kuchenne, rękawice ogrodnicze, rondelki, tygielki, rondle, rozdrabniacze do użytku domowego nieelektryczne,
rozpylacze do perfum, roztopiona krzemionka [produkt półprzetworzony] inna niż dla budownictwa, rożki do picia, elementy podtrzymujące do rusztów, ruszty [kuchenne], salaterki, serwetniki, serwisy [zastawy stołowe], serwisy do herbaty, serwisy do kawy, sita [przybory
gospodarstwa domowego], sitka do herbaty, sitka do zaparzania herbaty, skarbonki, gąbki ścierne do szorowania skóry, skóra do polerowania, słoiki na herbatniki, szklane słoje, słomki do picia, patelnie
do smażenia, solniczki, spodeczki, spryskiwacze, stalowa wełna
do czyszczenia, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, stojaki
do przypraw, stojaki na pędzle do golenia, stojaki stołowe na gorące
potrawy, suszarki do bielizny, stojaki do suszenia prania, syfony
do wody gazowanej, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów
elektryczne, szczotka mechaniczna, materiały do szczotkarstw,
szczotki, wyroby szklane malowane, szklane kapsle, szklane włókno
krzemowe inne niż do celów włókienniczych, szklane zatyczki, szklanki do napojów, szczotki do szkła lamp, szkło [naczynia], szkło emaliowane, szkło mleczne, szkło płaskie szlifowane [materiał surowy], szkło
sproszkowane do dekoracji, szkło surowe lub półprzetworzone z wyjątkiem szkła konstrukcyjnego, szmatki do czyszczenia, szpikulce kuchenne metalowe, szpilki kuchenne metalowe, sztuczne jajka, dzieła
sztuki z porcelany, terakoty i szkła, szufelki lub urządzenia do zbierania okruszyn ze stołu, szybkowary nieelektryczne, szkło na szyby
do pojazdów [półprodukty], szyldy z porcelany lub ze szkła, ściereczki
do czyszczenia, ściereczki do wycierania kurzu, ścierki do mycia pod-
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łóg, świeczniki, świeczniki [oprawy], tace do użytku domowego, tace
do użytku domowego papierowe, tace obrotowe, talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, tarki [sprzęt kuchenny], termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, terraria domowe, terraria domowe [uprawa roślin], torby izotermiczne, torebki do wyciskania
kremu przy dekoracji, trzepaczki do dywanów ręczne, trzepaczki nieelektryczne, ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, uchwyty
na gąbki, uchwyty na papier toaletowy, urny, urządzenia do rozciągania rękawiczek, urządzenia mieszające do domowego użytku nieelektryczne, urządzenia do wabienia i zabijania owadów elektryczne, waciki czyszczące, formy do wypiekania wafli nieelektryczne, wałki
do ciasta domowe, wanienki dla niemowląt przenośne, wanienki dla
ptaków, wata szklana inna niż do izolacji, wazony, wazy do zup, wełna
stalowa do czyszczenia, odpady wełniane do czyszczenia, wiaderka
do kostek lodu, wiadra, wiadra płócienne, wieszaki na ręczniki [pręty
i koła], włosie do produkcji szczotek, włókna szklane inne niż do izolacji i celów włókienniczych, wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej, przyrządy do woskowania i polerowania butów nieelektryczne,
wyciskacze do owoców nieelektryczne do celów domowych, wykałaczki, pojemniki na wykałaczki, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, wyroby garncarskie, wyroby szczotkarskie, zastawa
stołowa inna niż noże, widelce i łyżki, zestawy do przypraw, zraszacze,
zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, 25 antypoślizgowe akcesoria do obuwia, apaszki [chustki], bandany na szyję, berety, bielizna
osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzy, boa na szyję,
botki, bryczesy, buty sportowe, buty sznurowane, cholewki do obuwia, chustki [apaszki], czapki [nakrycia głowy], czepki kąpielowe,
czubki do butów, daszki do czapek, daszki [nakrycia głowy], dzianina
[odzież], espadryle, etole [futra], fartuchy [odzież], gabardyna [odzież],
garnitury, getry, kalosze, kamizelki, kapelusze, kapelusze papierowe
[odzież], kaptury [odzież], kąpielówki, kieszenie do odzieży, kołnierze,
kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, krawaty, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, kwefy, podwiki, legginsy, majtki, mankiety, mufki
[odzież], mundury, nakrycia głowy, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie sportowe, odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież
wodoodporna, odzież z imitacji skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, okrycia wierzchnie [odzież], palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski [odzież], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież],
pelerynki, piżamy, płaszcze, płaszcze kąpielowe, podeszwy butów,
podkoszulki, podszewki [elementy ubrań], podszewki gotowe [część
garderoby], poncza, półbuty, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki [odzież], rękawiczki z jednym palcem, sari, sarongi, skarpetki,
spodnie, spódnice, spódnico-spodenki, stroje na maskaradę, stroje
plażowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki, swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubrania], szelki, szkielety do kapeluszy,
szlafroki, śliniaki niepapierowe, trykoty [ubrania], T-shirty, turbany,
żakiety pikowane [ubrania], 41 chronometraż imprez sportowych, doradztwo zawodowe, fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji,
informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, informacja o wypoczynku, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, kursy
korespondencyjne, nauczanie, nauka gimnastyki, obsługa pól golfowych, obsługa sal kinowych, organizacja pokazów mody w celach
rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie zjazdów,
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie obozów
sportowych, organizowanie przyjęć [rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, planowanie przyjęć,
postsynchronizacja, pozowanie dla artystów, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie ogrodów zoologicznych, prowadzenie zajęć fitness, przedstawienia teatralne [produkcja], przedszkola, publikowanie elektroniczne on-line
nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych, niż teksty
reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, rozrywka, sale koncerto-
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we, sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, telewizyjne programy
rozrywkowe, tłumaczenia, tłumaczenie języka migowego, tresura
zwierząt, udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w golfa, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów
estradowych, usługi kaligrafii, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi orkiestry, usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi studia nagrań, usługi szkół
[edukacja], usługi tłumaczy, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi związane z dyskotekami,
wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń
kinematograficznych, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów
telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie książek, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie zabawek, wyższe uczelnie [edukacja].

(111) 297019
(220) 2016 10 28
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) SOCCER SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) AsystenT Trenera unicoach
(540)

(210) 463276

(531) 26.11.01, 26.11.12, 21.03.01, 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe, programy komputerowe
do pobrania, aplikacje mobilne, aplikacje do pobrania na smartfony,
aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, 16 czasopisma branżowe, kalendarze, książki, notesy, 35 rozpowszechnianie materiałów reklamowych dotyczących trenerstwa i sportu, diety
i odżywek sportowych, promocja sprzedaży usług trenerów, rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci komputerowej materiałów reklamowych o usługach trenerów, prezentowanie w internecie usług
trenerów dla celów ich nabywania przez klientów, pośrednictwo
w zakresie umawiania treningów przez Internet lub przez inne środki
komunikacji elektronicznej, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych w dziedzinie trenerstwa i sportu, usługi
sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz drogą elektroniczną, za pośrednictwem witryny internetowej towarów z zakresu diety i odżywek
sportowych, odnowy biologicznej, sprzętu sportowego, odzieży,
nakryć głowy i obuwia sportowego, publikacji, wydawnictw multimedialnych i programów komputerowych, doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania działalnością
gospodarczą w zakresie trenerstwa, 38 udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego na temat usług trenerów, dostęp do treści
stron internetowych lub portali albo wortali dotyczących trenerstwa
i sportu, udostępnianie trenerom i osobom trzecim internetowego
portalu, wortalu lub innego serwisu internetowego do umawiania
wizyt u trenerów lub do korzystania z konsultacji trenerskich, komunikacja za pośrednictwem blogów online dotyczących trenerstwa i sportu lub usług trenerskich, elektroniczna wymiana danych
dotyczących trenerstwa lub usług trenerów, 41 świadczenie usług
edukacyjnych związanych ze sportem i trenerstwem, szkolenia
i kursy z zakresu trenerstwa, produkcja filmów lub programów telewizyjnych o charakterze sportowym i innych związanych z trenerstwem, produkcja pokazów sportowych i innych dotyczących sportu
i trenerstwa, udostępnianie publikacji on line, publikowanie on line
elektronicznych książek i czasopism w zakresie trenerstwa i sportu,
organizowanie turniejów i obozów sportowych, organizowanie imprez integracyjnych, organizowanie konferencji dotyczących sportu,
usługi w zakresie edukacji sportowej, informacje dotyczące edukacji
sportowej, usługi w zakresie rozrywki sportowej.
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(111) 297020
(220) 2016 10 28
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm, DE.
(540) CZEKOLATERIA sama słodycz
(540)

(210) 463281

(531) 26.11.02, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 29 chipsy ziemniaczane, orzechy (przetworzone), suszone owoce, 30 ciastka i wyroby cukiernicze, słodkie herbatniki, słone herbatniki, chipsy, produkty ekstrudowane, orzechy w polewie,
wyroby czekoladowe i czekolady, słodycze [cukierki], wyroby cukiernicze, czekoladki, czekoladki wykonane z cukru, cukierki, gumy
owocowe, lukrecja [cukiernictwo], guma do żucia, 31 orzechy (nieprzetworzone).
(111) 297021
(220) 2016 10 29
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) GABRYSZAK MICHAŁ GUSTO, Toruń, PL.
(540) VITTORIA GOTTI
(540)

(210) 463327

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 portfele, portfele skórzane, teczki, teczki ze skóry,
torby, torby wykonane ze skóry, torebki damskie, torebki wykonane
ze skóry, torby podróżne, torby podróżne wykonane ze skóry, walizki, 25 obuwie męskie i damskie, paski, paski skórzane, 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz usługi w zakresie gromadzenia
w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: portfele, portfele skórzane, teczki,
teczki ze skóry, torby, torby wykonane ze skóry, torebki damskie, torebki wykonane ze skóry, torby podróżne, torby podróżne wykonane
ze skóry, walizki, obuwie męskie i damskie, paski, paski skórzane.
(111) 297022
(220) 2016 10 29
(210) 463328
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) SAWIŃSKI KRZYSZTOF PPHU MASTER CORP, Lubin, PL.
(540) il tramonto
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia
działalności gospodarczej, reklama, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi sprzedaży artykułów żywnościowych, 43 usługi barowe, przygotowywanie potraw na zamówienie i dostarczanie na miejsce konsumpcji, organizowanie przyjęć, koktajli, prowadzenie lokali gastronomicznych,
kafeterii, kawiarni, usługi w zakresie prowadzenia pizzerii, restauracji,
bary szybkiej obsługi, usługi cateringowe, restauracje samoobsługowe, snack-bary, stołówki, obsługa gastronomiczna kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów rozrywkowych, usługi polegające na zamawianiu żywności poprzez komputerową sieć on-line.
(111) 297023
(220) 2016 10 29
(210) 463329
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) MAJEWSKI MIKOŁAJ, KUCIŃSKI ROBERT SERVIZIO SPÓŁKA
CYWILNA, Zielonka, PL.
(540) DONE
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, zielony, niebieski
(531) 02.01.23, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 29.01.14
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(510), (511) 3 środki toaletowe, środki odświeżające powietrze [zapachowe], środki do czyszczenia toalet, preparaty zapachowe do pomieszczeń, dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, dezodoranty
do WC, detergenty do muszli klozetowych, zawieszki do toalet.

(111) 297024
(220) 2016 10 30
(210) 463331
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) SOROCZAK JOANNA IRENA, Warszawa, PL.
(540) KAMENA
(510), (511) 14 amulety, biżuteria i wyroby jubilerskie, bransoletki
[biżuteria], breloczki do kluczy [ozdoby], kasetki na biżuterię [szkatułki], kolczyki, kółka na klucze z metali szlachetnych, łańcuszki
[biżuteria], łańcuszki do zegarków, medaliony [biżuteria], naszyjniki
[biżuteria], obudowy zegarów, ozdoby [biżuteria], paski do zegarków, pierścionki [biżuteria], posążki z metali szlachetnych, spinki
do mankietów, szpilki do krawatów, szpilki ozdobne, wisiorki, zapięcia do biżuterii, zegarki, biżuteria, sztuczna biżuteria, medale,
monety, broszki, klipsy.
(111) 297025
(220) 2016 10 31
(210) 463334
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) HTD.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Horapa
(510), (511) 43 bary i restauracje, lokale gastronomiczne, usługi gastronomiczne, artykuły spożywcze i żywnościowe.
(111) 297026
(220) 2016 10 31
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) WĄSALA BEATA, Ostrów Wielkopolski, PL.
(540) I love Spinka
(540)

(210) 463335

Kolor znaku: czarny, srebrny, różowy
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, akcesoria do wyrobu
biżuterii, amulety [biżuteria], biżuteria z emalii komórkowej, biżuteria z kości słoniowej, biżuteria ze szkła sztrasowego [sztuczna
biżuteria], bransoletki [biżuteria], breloczki do kluczy [ozdoby], czasomierze [zegarki], części i akcesoria do biżuterii, diamenty, druciki
z metali szlachetnych [biżuteria], kasetki na biżuterię [szkatułki], kolczyki, kółka na klucze z metali szlachetnych, koraliki do wyrobu biżuterii, łańcuszki [biżuteria], łańcuszki do zegarków, ozdoby [biżuteria], ozdoby do kapeluszy z metali szlachetnych, ozdoby do obuwia
z metali szlachetnych, ozdoby z żółtego bursztynu, ozdoby z gagatu, paski do zegarków, perły [biżuteria], perły z ambroidu [prasowana żywica], perydot, pierścionki [biżuteria], pudełka do eksponowania zegarków, pudełka z metali szlachetnych, spinki do mankietów,
szpilki do krawatów, szpilki ozdobne, wisiorki, zapięcia do biżuterii,
zegarki, zegary i zegarki elektryczne, zwijane etui na biżuterię, budziki, kaboszony do wyrobu biżuterii, naszyjniki [biżuteria], odznaki
z metali szlachetnych, 18 etui na karty kredytowe (portfele), etui
na karty [portfele], etui na klucze, kosmetyczki bez wyposażenia,
parasole, pokrowce na parasole, portmonetki z siatki oczkowej,
przeciwsłoneczne parasole, pudełka z fibry, pudełka ze skóry lub
ze skóry wtórnej, rzemienie, rzemienie [rymarstwo], torebki, paski
skórzane [inne niż odzież], skórzane torebki, 26 broszki [dodatki
do ubrań], dekoracyjne akcesoria do włosów, gąbki do upinania włosów w kok, kokardy do włosów, koraliki inne niż do wyrobu biżuterii,
koronkowe ozdoby, kosmyki włosów, kwiaty sztuczne, listki z brązu
lub złota [ozdoby do odzieży], ludzkie włosy, ozdoby do kapeluszy
nie z metali szlachetnych, ozdoby do obuwia nie z metali szlachetnych, ozdoby do ubrań, peruki, pióra [dodatki do ubrań], pióra ptasie [dodatki do ubrań], przepaski do włosów, siatki na włosy, spinki do włosów, spinki [klamerki] do włosów, strusie pióra [dodatki
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do ubrań], szpilki do włosów, szpilki inne niż biżuteria, sztuczne brody, sztuczne wąsy, wałki do włosów, włosy do przedłużania, wsuwki
do kręcenia włosów, wsuwki do włosów.

(111) 297027
(220) 2016 10 31
(210) 463336
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 02
(732) RDUCH GRZEGORZ AEGIS PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE,
Radlin, PL.
(540) SoftKraft
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie dla gromadzenia,
przetwarzania, składowania i analizy dużych ilości danych, 42 projektowanie i produkcja oprogramowania, projektowanie i produkcja oprogramowania dla gromadzenia, przetwarzania, składowania
i analizy dużych ilości danych.
(111) 297028
(220) 2016 10 31
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 02
(732) GRUPA PRACUJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) grupa pracuj
(540)

(210) 463338

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski, szary
(531) 26.11.03, 26.11.07, 26.11.11, 26.11.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
komputerowe do zarządzania i organizacji zasobów ludzkich, oprogramowanie komputerowe do oceny umiejętności zawodowych
i biznesowych, oprogramowanie komputerowe do użytku w zarządzaniu danymi osób ubiegających się o pracę, bazy danych i oprogramowanie komputerowe do wprowadzania, przechowywania,
przetwarzania i wyszukiwania informacji dotyczących prowadzenia działalności związanej z usługami znajdowania pracowników,
oprogramowanie do oceniania i szkolenia pracowników i kandydatów na pracowników, oprogramowanie w dziedzinie zarządzania
zasobami ludzkimi, oprogramowanie w dziedzinie zatrudniania
pracowników, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne
zarejestrowane na nośnikach danych, publikacje w formie elektronicznej do pobrania, urządzenia do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych,
płyty (dyski) z nagraniami, 35 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 [próbek, druków, prospektów, broszur],
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, informacja o działalności
gospodarczej, kreowanie wizerunku [firmy, usług, towaru], opinie
(sondaże), organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo handlowe], pośrednictwo pracy,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
systematyzacja komputerowych baz danych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, udzielanie informacji w zakresie zatrudnienia,
kariery i zatrudniania za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 38 łączność poprzez terminale komputerowe, przesyłanie
informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego,
usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi portali internetowych, 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, przydzielanie dostępu do baz danych, usługi
telekomunikacyjne, komunikacja za pośrednictwem telefonów ko-
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mórkowych, nadawanie bezprzewodowe, obsługa klientów przy
wykorzystaniu sieci Internet, 41 doradztwo zawodowe [porady
w zakresie edukacji lub kształcenia], informacje o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie
i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], publikowanie książek, publikacje elektroniczne on -line książek i periodyków, publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe],
tłumaczenia, 42 projektowanie i rozwój oprogramowania w dziedzinie zarządzania informacją, zarządzania zadaniami, zarządzania
bazami danych, oceny pracowników, analizy talentu, badań w zakresie zarządzania w działalności gospodarczej, zasobów ludzkich, rekrutacji, planowania organizacji działalności gospodarczej,
rozwoju przywództwa i zarządzania wydajnością, udostępnianie
oprogramowania w chmurze w dziedzinie zarządzania w działalności gospodarczej, zasobów ludzkich, rekrutacji, planowania organizacji działalności gospodarczej, rozwoju przywództwa i zarządzania wydajnością, usługi testowe, rozwój i wdrażanie aplikacji,
oprogramowania i systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja stron internetowych,
zarządzanie użytkownikami i prawami w komputerowych sieciach
danych, doradztwo w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, projektowanie i tworzenie stron internetowych, instalacja
i konserwacja oprogramowania komputerowego, konfiguracja sieci
komputerowych przez oprogramowanie komputerowe, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, administrowanie
serwerami, odzyskiwanie danych komputerowych, udostępnianie
lub wynajem elektronicznych miejsc pamięci w Internecie (przestrzeni sieciowych), elektroniczny serwis informacji typu on-line
polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych.

(111) 297029
(220) 2016 11 02
(210) 463400
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) BLACK RED WHITE SPÓŁKA AKCYJNA, Biłgoraj, PL.
(540) STOCKHOLM
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, segmenty mebli ściennych, meble
skrzyniowe, meble pokojowe.
(111) 297030
(220) 2016 11 02
(210) 463401
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) BLACK RED WHITE SPÓŁKA AKCYJNA, Biłgoraj, PL.
(540) AROSA
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, segmenty mebli ściennych, meble
skrzyniowe, meble pokojowe.
(111) 297031
(220) 2016 11 02
(210) 463402
(151) 2017 04 24
(441) 2017 01 02
(732) BLACK RED WHITE SPÓŁKA AKCYJNA, Biłgoraj, PL.
(540) BRAGA
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, segmenty mebli ściennych, meble
skrzyniowe, meble pokojowe.
(111) 297032
(220) 2016 11 02
(210) 463405
(151) 2017 04 24
(441) 2017 01 02
(732) BLACK RED WHITE SPÓŁKA AKCYJNA, Biłgoraj, PL.
(540) DRAGO
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, segmenty mebli ściennych, meble
skrzyniowe, meble pokojowe.
(111) 297033
(220) 2016 11 02
(210) 463407
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) BLACK RED WHITE SPÓŁKA AKCYJNA, Biłgoraj, PL.
(540) CANNET
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, segmenty mebli ściennych, meble
skrzyniowe, meble pokojowe.

Nr 10/2017
(111) 297034
(220) 2016 11 02
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) BYLAK PATRYCJA, Rzeszów, PL.
(540) BeLuxury
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 463408

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 3 perfumy, ekstrakty perfum, woda perfumowana, perfumy w płynie, produkty perfumeryjne, aromaty do perfum, perfumy w postaci stałej, perfumowane płyny do pielęgnacji ciała, perfumowane balsamy do ciała, perfumowane kosmetyki w aerozolu
do ciała, środki perfumeryjne i zapachowe, kosmetyki, 25 odzież,
kimona, kimona japońskie, długie kimona, sznurki do przewiązywania w pasie do kimon [koshihimo], pasy do owijania do kimon
[datemaki], paski do zaciśnięcia kimon (datejime), krótkie płaszcze
do kimon (haori) odpinane kołnierzyki do kimon (haneri), szarfy
do kimon [obi], długie kimona (nagagi), czapki sportowe, czapki
bejsbolówki, czapki do gry w golfa, czapki narciarskie, odzież sportowa, dresy wiatroszczelne, opaski na głowę, opaski przeciwpotne
do tenisa, opaski na szyje, opaski na nadgarstek, opaski na biust,
obuwie, obuwie sportowe, obuwie rekreacyjne, obuwie wspinaczkowe, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie do uprawiania sportów.
(111) 297035
(220) 2016 11 03
(210) 463449
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) DZIUBA SEBASTIAN JÓZEF, Wrocław, PL.
(540) polski banan
(510), (511) 9 ochronne i dekoracyjne folie przystosowane do wyświetlaczy LCD i powierzchni urządzeń elektronicznych, mianowicie telefony komórkowe, smartfony, tablety, netbooki, notesy,
aparaty fotograficzne, odtwarzacze MP3/MP4, telewizory, pokrowce, pokrowce i powłoki przystosowane do wyświetlaczy LCD
i powierzchni urządzeń elektronicznych, mianowicie telefony
komórkowe, smartfony, tablety, netbooki, notesy, aparaty fotograficzne, odtwarzacze MP3/MP4, odbiorniki telewizyjne, tablety, laptopy, telefony, odtwarzacze wideo, telewizory (aparaty-)
i ekrany komputerowe, wyświetlacze LCD (ekrany), akumulatory
elektryczne do urządzeń elektronicznych, mianowicie telefony
komórkowe, smartfony, tablety, netbooki, notesy, aparaty fotograficzne, odtwarzacze MP3/MP4, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych.
(111) 297036
(220) 2016 11 03
(210) 463450
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) CYBERNETIC TECHNOLOGIES NETICTECH SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, PL.
(540) Scottie Go!
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do nauczania dzieci, urządzenia
i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne dla dzieci, zestawy naukowe
dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, zestawy naukowe dla
dzieci będące urządzeniami instruktażowymi, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 41 usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci,
szkolenia dla dzieci w zakresie programowania komputerów, usługi
edukacyjne dla dzieci dotyczące pisania programów komputerowych.
(111) 297037
(220) 2016 11 03
(210) 463451
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) BLACK RED WHITE SPÓŁKA AKCYJNA, Biłgoraj, PL.
(540) LEDA
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, segmenty mebli ściennych, meble
skrzyniowe, meble pokojowe.
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(111) 297038
(220) 2016 11 03
(210) 463453
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) BLACK RED WHITE SPÓŁKA AKCYJNA, Biłgoraj, PL.
(540) ELIS
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, segmenty mebli ściennych, meble
skrzyniowe, meble pokojowe.
(111) 297039
(220) 2016 11 03
(210) 463455
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) BLACK RED WHITE SPÓŁKA AKCYJNA, Biłgoraj, PL.
(540) DREVISO
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, segmenty mebli ściennych, meble
skrzyniowe, meble pokojowe.
(111) 297040
(220) 2016 11 03
(210) 463456
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) BLACK RED WHITE SPÓŁKA AKCYJNA, Biłgoraj, PL.
(540) ARENDAL
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, segmenty mebli ściennych, meble
skrzyniowe, meble pokojowe.
(111) 297041
(220) 2016 11 03
(210) 463458
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) BLACK RED WHITE SPÓŁKA AKCYJNA, Biłgoraj, PL.
(540) MAYA’S CAT
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, segmenty mebli ściennych, meble
skrzyniowe, meble pokojowe.
(111) 297042
(220) 2016 11 04
(210) 463517
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) MASTER-SERWIS OPON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rudno, PL.
(540) Master
(510), (511) 12 dętki, felgi, opony, 37 wymiana, wyważanie i montaż
opon.
(111) 297043
(220) 2016 11 04
(210) 463519
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) MASTER-SERWIS OPON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rudno, PL.
(540) MASTER
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 18.01.21, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 dętki, felgi, opony, 37 wymiana, wyważanie i montaż
opon.
(111) 297044
(220) 2016 11 04
(151) 2017 04 27
(441) 2017 01 02
(732) GOLONKA JAN, Wrocław, PL.
(540) EMAKO

(210) 463523
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 21 akwaria pokojowe, balie, balony szklane-pojemniki,
brytfanny, buteleczki, butelki, butelki chłodnicze, butelki na napoje
dla podróżnych, butelki na napoje dla podróżnych, cedzaki, cedzaki
do użytku domowego, cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, deski do krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni,
deski do prania-tary, deski do prasowania, doniczki na kwiaty, doniczki okienne, dozowniki do ręczników papierowych, dozowniki mydła,
dozowniki papieru toaletowego, dozowniki papieru toaletowego,
druciaki metalowe, dysze do węży zraszających, dzbanki, dzbanki
do kawy, nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne,
dzieła sztuki z porcelany, terakoty i szkła, dziobki naczyń, elektryczne
i nieelektryczne korkociągi, elementy napinające do odzieży, elementy podtrzymujące ruszt, etui na grzebienie, filiżanki, filtry do kawy
nieelektryczne, fiolki szklane-pojemniki, foremki do wycinania ciasteczek, formy do ciast i ciastek, formy i foremki-przybory kuchenne, formy, foremki [przybory kuchenne], frytownice nieelektryczne, garnki,
garnki kuchenne, gasidła do świec, gąbki czyszczące, gąbki do makijażu, gąbki do użytku domowego, gąbki ścierne do szorowania skóry,
gąbki toaletowe, gąsiory, gąsiory szklane, gofrownice do ciast nieelektryczne, grzebienie, grzebienie dla zwierząt, grzebienie elektryczne, grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, haczyki do zapinania guzików, ircha do czyszczenia, karafki na alkohol, kieliszki
do jajek, klamerki do wieszania ubrań na sznurze, klatki dla ptaków,
klatki dla zwierząt domowych, klosze do przykrywania masła, klosze
do przykrywania sera, komplety do likierów, konewki, koryta, koryta
do picia, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosmetyczne
puderniczki-kompakty, kosze do użytku domowego, kosze na chleb,
kosze na papier, kosze na śmieci, kotły, koziołki pod noże na stół, kruszarki do użytku kuchennego, nieelektryczne, kryształ-wyroby szklane, kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, kubły, kufle, kufle na piwo, kuwety dla zwierząt domowych, lejki, foremki do lodu,
łapki do garnków, łapki na insekty, łopatki-sprzęt kuchenny, łopatki-sztućce, łopatki do ciast, łyżki do butów, łyżki do mieszania-przybory
kuchenne, łyżki do polewania pieczeni-utensylia kuchenne, majolika,
maselniczki, materiały do wyrobu szczotek i pędzli, maty do pieczenia, menażki, metalowe naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, miednice-naczynia, mieszadełka do koktajli, miksery,
nieelektryczne, do celów domowych [blendery], miotełki do kurzu,
miotełki do usuwania kurzu z mebli, miotły, miseczki, miski ze szkła,
młynki do pieprzu, ręczne, młynki ręczne do użytku domowego,
mopy, mozaiki ze szkła nie do celów budowlanych, mydelniczki, mydelniczki, naczynia ceramiczne, naczynia do mieszania koktajli-shakery, naczynia na napoje, naczynia szklane do napojów, narzędzia
do czyszczenia, ręczne, nici dentystyczne, nici z włókna szklanego
nie do celów włókienniczych, nieelektryczne młynki kuchenne, nieelektryczne przybory do pastowania butów, nieprzetworzone lub pół
przetworzone szkło-z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, nocniki, obrączki dla drobiu, obrączki dla ptaków, odkurzacze
nieelektryczne, odpady bawełniane do czyszczenia, okładki, uchwyty
na karty menu, osłony na doniczki nie z papieru, otwieracze do butelek elektryczne i nieelektryczne, elektryczne urządzenia do wabienia
i zabijania owadów, ozdoby z porcelany, packi na muchy, packi na muchy, pakuły czyszczące, pałeczki-sprzęt kuchenny, parowary nieelektryczne, patelnie, patery, pędzle do golenia, pędzle kosmetyczne,
pędzle kuchenne, pieprzniczki, piknikowe koszyki z naczyniami, pipety do degustacji win, pipety kuchenne, płytki zapobiegające kipieniu
mleka, pochłaniacze dymu do użytku domowego, podgrzewacze
do butelek dla niemowląt, nieelektryczne, podkładki pod garnki, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z tkanin, podpórki, uchwyty
do kwiatów i roślin-układanie kwiatów, podstawki pod żelazka
do prasowania, pojazdy-szkło na szyby-półfabrykaty, pojemniki
do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb, pojemniki na kleje, pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz,
pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, pojemniki na wykałaczki, pojemniki termoizolacyjne, pokrowce na deski do prasowania, pokrywki
do garnków, pokrywy na akwaria, polerujące materiały do nabłyszczania, z wyjątkiem preparatów, papieru i kamieni, popiersia z porce-
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lany, terakoty lub szkła, porcelana, półmiski-tace, półmiski do jarzyn,
prasy do czosnku-sprzęt kuchenny, prasy do krawatów, prasy
do spodni, prasy do tortilli, nieelektryczne-przybory kuchenne, prawidła do butów, prawidła do butów, przenośne lodówki, przepychaczki do czyszczenia odpływu, przesiewacze popiołu do użytku
domowego, przesiewacze, sita przybory gospodarstwa domowego,
przybory do użytku w gospodarstwie domowym, przybory kosmetyczne, przybory kuchenne, przybory kuchenne, przybory kuchenne
nieelektryczne, przybory toaletowe, przykrycia na czajniczek, przykrywki do dań, przyrządy do demakijażu, przyrządy do krojenia ciasta, przyrządy do polerowania przy użyciu wosku, nieelektryczne,
przyrządy do ściągania butów, pucharki na owoce, pudełka na herbatę, pudełka na słodycze, pudełka obiadowe, pudełka szklane, pułapki
na myszy, pułapki na myszy, puszki do pudru, ręczne młynki do kawy,
rękawice do grilla, rękawice do mycia samochodów, rękawice do piekarnika, rękawice do polerowania, rękawice do użytku domowego,
rękawice kuchenne, rękawice ogrodnicze, rogi do picia, rondle, rondle
ceramiczne, rozpylacze do perfum, rozpylacze zapachowe, roztopiona krzemionka-produkt pół przetworzony inna niż dla budownictwa,
ruszty kuchenne, salaterki, serwetniki, serwetniki, serwisy-zastawy
stołowe, serwisy do herbaty, serwisy do kawy-zastawa stołowa, sitka
do herbaty, sitka do konewek, sitka do zaparzania herbaty, skarbonki-świnki, skóra do polerowania, słoiki na ciastka, słomki do picia, solniczki, spodeczki, spryskiwacze, stalowa wełna do czyszczenia, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, statuetki z porcelany,
ceramiki, gliny lub szkła, stojaki na pędzle do golenia, stroiki na świece, suszarki do bielizny, syfony na wodę gazowaną, szczecina świńska,
szczecina zwierzęca-szczotkarstwo, szczoteczki do brwi, szczoteczki
do paznokci, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, szczotki, szczotki dla koni, szczotki do butów, szczotki do czyszczenia pojemników, szczotki do dywanów, szczotki do misek klozetowych, szczotki do mycia naczyń, szczotki do rozsmarowywania smoły,
szczotki do szklanych kloszy do lamp, szczotki do szorowania, szczotki
do wosku do nart, szczotki elektryczne, z wyjątkiem części maszyn,
szklane naczynia do picia, szklane włókno krzemowe inne niż do celów włókienniczych, szklane zatyczki, szkło emaliowane, nie do budownictwa, szkło mleczne, szkło mleczne, szkło płaskie walcowane-materiał surowy, szkło sproszkowane do dekoracji, szkło z cienkimi
przewodnikami elektrycznymi, szmatki do czyszczenia, szpatułki kosmetyczne, szpilki kuchenne metalowe, sztuczne jajka podkładowe,
szufelki lub przyrządy do zbierania okruszków, szybkowary nieelektryczne, szybkowary nieelektryczne, szyldy z porcelany lub ze szkła,
ściereczki do kurzu, ścierki do mycia podłóg, świeczniki, świeczniki-oprawy, tace do użytku domowego, tace do użytku domowego papierowe, tace obrotowe, talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, tarki do celów kuchennych, termoizolacyjne pojemniki
na żywność, termosy, termosy do napojów, terraria domowe-uprawa
roślin, terraria wewnętrzne-wiwaria, torby izotermiczne, torebki
do wyciskania kremu przy dekoracji, trzepaczki do dywanów, nie będące maszynami, trzepaczki nieelektryczne, ubijaczki nieelektryczne
do użytku domowego, uchwyty na gąbki, urny, urządzenia do odwaniania do użytku osobistego, urządzenia do rozciągania rękawiczek,
urządzenia do wytwarzania makaronów, ręczne, urządzenia i aparaty
nieelektryczne do polerowania, do celów domowych, urządzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów medycznych, wałki do ciasta domowe, wanienki dla niemowląt przenośne, wanienki dla ptaków, wata
szklana inna niż do izolacji, wazony, wazy do zup, wełniane odpady
do czyszczenia, wiaderka do kostek lodu, wiadra płócienne, wiadra
z wyciskarkami do mopów, wieszaki na ręczniki-pręty i koła, włosie
do produkcji szczotek, włókna szklane inne niż do izolacji i celów włókienniczych, wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej, wyciskacze
do owoców nieelektryczne, do użytku domowego, wykałaczki, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, wyroby garncarskie,
wyroby szczotkarskie, wyroby szklane malowane, wyżymaczki
do mopów, zamknięcia pokrywek do garnków, zastawa stołowa, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, zestawy do przypraw,
zgrzebła, zmywaki ścierne do celów kuchennych, zraszacze, zraszacze
do podlewania kwiatów i roślin, żłoby dla zwierząt.

(111) 297045
(220) 2016 11 04
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) ALTO BARRICA Grande de

(210) 463526
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)
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26.04.02, 27.05.01, 29.01.15, 26.01.14, 02.01.01, 02.01.30, 02.09.21
(510), (511) 30 miód, mieszanki miodowe, .
(111) 297049
(220) 2016 11 07
(210) 463582
(151) 2017 04 28
(441) 2017 01 02
(732) WYROBY NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białka Tatrzańska, PL.
(540) WYROBY naturalne
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, jasnożółty, złoty, zielony, czerwony,
brązowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.01.02, 03.01.22, 02.09.16, 24.01.08,
24.09.02, 24.09.09, 25.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wino.
(111) 297046
(220) 2016 11 04
(210) 463531
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) OSTECX CREATIVE RYBCZYŃSKI, PLOSZAJ, ŁOWCZYNOWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Poznań, PL.
(540) HOPSODA
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe.
(111) 297047
(220) 2016 11 05
(210) 463567
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 02
(732) KASPRZYK JAROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO -USŁUGOWE ORION, Kłobuck, PL.
(540) Miody Polskie
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, biały, jasnobrązowy, brązowy,
ciemnobrązowy, szary
(531) 01.15.15, 03.13.05, 06.07.07, 06.07.25, 07.01.09, 07.01.19,
26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 miód, mieszanki miodowe.
(111) 297048
(220) 2016 11 05
(210) 463569
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) KASPRZYK JAROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO -USŁUGOWE ORION, Kłobuck, PL.
(540) Miody Polskie APITERAPIA
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, biały,
jasnobrązowy, brązowy, ciemnobrązowy, jasnoczerwony, biały,
ciemnoróżowy
(531) 03.13.05, 06.07.07, 06.07.08, 06.07.25, 07.01.09, 07.01.19,

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach i punktach
wyspecjalizowanych, w tym usługi sprzedaży wysyłkowej i za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, kosmetyków, odzieży, napojów alkoholowych i bezalkoholowych, usługi pośrednictwa
handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych z branży spożywczej, kosmetycznej, odzieżowej, napojów alkoholowych i bezalkoholowych, organizacja i obsługa wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych branży spożywczej, kosmetycznej, odzieżowej,
napojów alkoholowych i bezalkoholowych, usługi promocyjno –
marketingowe oraz publikacja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych branży spożywczej, kosmetycznej, odzieżowej, napojów
alkoholowych i bezalkoholowych, usługi w zakresie tworzenia sieci
dystrybucji artykułów z branży spożywczej, kosmetycznej, odzieżowej, napojów alkoholowych i bezalkoholowych.
(111) 297050
(220) 2016 11 07
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, PL.
(540) 4MOVE ISOTONIC &amp; VITAMIN DRINKS
(540)

(210) 463584

Kolor znaku: biały, czarny, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje musujące, nektary
owocowe, soki owocowe, soki warzywne, sorbety (napoje), syropy
do napojów, woda gazowana, woda stołowa, woda mineralna, napoje chłodzące, energetyzujące, izotoniczne, preparaty do produkcji wody gazowanej, produkty w proszku do wytwarzania napojów
energetycznych, wzmacniających i innych, pastylki do napojów musujących, wody smakowe i witaminizowane, piwo.
(111) 297051
(220) 2016 11 08
(210) 463642
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) UNI-PACK MACIEJKO SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno, PL.
(540) Sam
(540)

Kolor znaku: brązowy, czarny, biały
(531) 20.05.25, 26.04.03, 26.04.05, 26.11.02, 26.11.11, 27.05.01,
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29.01.13
(510), (511) 29 dżemy, dżemy owocowe, dżem imbirowy, przetwory
owocowe [dżemy], dżemy i marmolady owocowe, musy owocowe,
musy warzywne, konfitury owocowe, konfitury warzywne, 30 polewa w postaci syropu, syrop czekoladowy, syrop kukurydziany, syrop
klonowy, syrop stołowy, syrop smakowy, syropy i sosy smakowe
do kawy, syropy i sosy smakowe do deserów, syropy i sosy spożywcze, syrop do naleśników, syropy glukozowe spożywcze, syrop glukozowy do produkcji żywności, sosy, sos czekoladowy, sosy owocowe, sosy zagęszczone, syropy i sosy o smakach cynamonowym,
imbirowym, karmelowym, korzennym, lawendowym, malinowym,
miętowym, orzechowym, pomarańczowym, różanym, waniliowym,
bananowym, solonego karmelu, miodowym, dyniowym, 32 soki,
sok pomarańczowy, sok winogronowy, sok grejpfrutowy, sok żurawinowy, soki aloesowe, soki warzywne, soki gazowane, sok z melona, sok z guawy, sok z mango, sok z granatów, sok pomidorowy, soki
warzywne, mieszane soki owocowe, skoncentrowane soki owocowe, gazowane soki owocowe, koncentraty soków owocowych, sok
z czarnej porzeczki, napoje z soku jabłkowego, napoje z soku pomarańczowego, napoje z soku aloesu, zagęszczony pomarańczowy sok
owocowy, napoje zawierające głównie soki owocowe, bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, soki owocowe do użytku jako napoje.
(111) 297052
(220) 2016 11 08
(210) 463643
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) UNI-PACK MACIEJKO SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno, PL.
(540) Sam
(540)

(531) 26.04.03, 26.04.05, 27.05.01
(510), (511) 29 dżemy, dżemy owocowe, dżem imbirowy, przetwory
owocowe [dżemy], dżemy i marmolady owocowe, musy owocowe,
musy warzywne, konfitury owocowe, konfitury warzywne, 30 polewa w postaci syropu, syrop czekoladowy, syrop kukurydziany, syrop
klonowy, syrop stołowy, syrop smakowy, syropy i sosy smakowe
do kawy, syropy i sosy smakowe do deserów, syropy i sosy spożywcze, syrop do naleśników, syropy glukozowe spożywcze, syrop glukozowy do produkcji żywności, sosy, sos czekoladowy, sosy owocowe, sosy zagęszczone, syropy i sosy o smakach cynamonowym,
imbirowym, karmelowym, korzennym, lawendowym, malinowym,
miętowym, orzechowym, pomarańczowym, różanym, waniliowym,
bananowym, solonego karmelu, miodowym, dyniowym, 32 soki,
sok pomarańczowy, sok winogronowy, sok grejpfrutowy, sok żurawinowy, soki aloesowe, soki warzywne, soki gazowane, sok z melona, sok z guawy, sok z mango, sok z granatów, sok pomidorowy, soki
warzywne, mieszane soki owocowe, skoncentrowane soki owocowe, gazowane soki owocowe, koncentraty soków owocowych, sok
z czarnej porzeczki, napoje z soku jabłkowego, napoje z soku pomarańczowego, napoje z soku aloesu, zagęszczony pomarańczowy sok
owocowy, napoje zawierające głównie soki owocowe, bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, soki owocowe do użytku jako napoje.
(111) 297053
(220) 2016 11 08
(210) 463649
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) Polopiryna Complex – kompleksowy lek na przeziębienie
i grypę
(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) 297054
(220) 2016 11 08
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) BĄK URSZULA LUDMIŁA, Bilcza, PL.

(210) 463651
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(540) SOK JABŁKO + MALINA
(540)

Kolor znaku: różowy, jasnobrązowy, czerwony, czarny, biały,
ciemnoróżowy, beżowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.07.08, 05.07.13, 25.01.15, 06.07.11,
06.07.25
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne, napoje owocowe, musy owocowe i warzywne (smoothie).
(111) 297055
(220) 2016 11 08
(210) 463654
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) VAS Voice Analysis System
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoczerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02
(510), (511) 9 urządzenia, przyrządy, instalacje, sprzęt komputerowy,
oprogramowanie komputerowe do wyszukiwania, kompilacji, indeksowania i organizacji informacji, informacji elektronicznej w obrębie
indywidualnych stacji roboczych, komputerów osobistych, sieci komputerowych, Internetu, oprogramowanie komputerowe do obsługi
komunikacji w grupach poprzez sieci komputerowe oraz Internet,
oprogramowanie komputerowe do tworzenia informacji, indeksów
miejsc w sieci oraz indeksów innych źródeł informacji, urządzenia globalnej sieci komputerowej do dostarczanego online oprogramowania
komputerowego i publikacji w formie elektronicznej, interaktywny
software, software komputerowy do zarządzania bankami danych,
programy komputerowe nagrane, tablice na ogłoszenia elektroniczne,
zbiory danych nagrane na nośnikach informacji, wizualne i/lub odczytywalne maszynowo nośniki informacji, pobieralne publikacje elektroniczne, publikacje w formie elektronicznej, oprogramowanie komputerowe [software], programy komputerowe, zwłaszcza w dziedzinie
komunikacji fachowców i klientów, oprogramowanie zawierające wyszukiwarki i przeszukiwanie baz danych, 35 systematyzacja i pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, sprzedaż i pośrednictwo w zakresie nabywania usług
telekomunikacyjnych, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, telefoniczne udzielanie informacji, usługi pośrednictwa
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych usługi Call-Center,
w tym przetwarzanie zleceń zakupu, reklamacji i zapytań ofertowych,
udostępnienie i prowadzenie hotline serwisowej dla użytkowników
Internetu, telefonów komórkowych lub innych urządzeń mobilnych,
mianowicie doradztwo odnośnie produktów (reklama) i/lub przyjmowanie zamówień, fakturowanie i obsługa reklamacji (handel elektroniczny) przez hotline serwisową, usługi związane z długoterminowym
planowaniem i budowaniem zarządzania relacjami za pomocą programów motywacyjnych i/lub lojalnościowych, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi,
informacja online dotycząca marketingu, programów lojalnościowych,
bonusowych, zniżek, bonów, kart, czeków, kodów, kuponów, nośników
umożliwiających doładowanie wartościowe, promocja sprzedaży, forum informacyjne dla konsumentów, organizowanie dystrybucji bonów towarowych, wartościowych, podarunkowych, czeków wartościowych, czeków podarunkowych, kart podarunkowych, kart
wartościowych, zniżek, kuponów, kodów, nośników umożliwiających
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doładowanie wartościowe za pośrednictwem telefonów komórkowych, innych urządzeń mobilnych, jak i poprzez Internet, organizowanie gier, konkursów wystaw, prezentacji i loterii oraz imprez rozrywkowych w celach handlowych lub reklamowych, także online przy
zastosowaniu sieci komputerowych, organizowanie targów, giełd handlowych i reklamowych, usługi marketingowe, organizowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji, zarządzania
i promocji, usługi franchisingu zawarte w tej klasie, usługi w zakresie
zarządzania zbiorami informatycznymi, plikami, obróbka danych komputerowych, systematyzacja informacji prowadzona w komputerowych bazach danych, zarządzanie sprzedażą przez Internet, prowadzenie wykazu informacji handlowych w Internecie, przeprowadzanie
sondaży, badania i analiza rynku, analiza kosztów, sporządzanie statystyk, badania opinii publicznej, także na podstawie ankiet wypełnianych online, 38 informacja o telekomunikacji, łączność poprzez sieć
światłowodów: łączność poprzez terminale komputerowe, łączność
telefoniczna, łączność za pomocą telefonii komórkowej, obsługa telekonferencji, poczta elektroniczna, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
łączność za pomocą telefonów, informacja o telekomunikacji, usługi
poczty głosowej, usługi telefoniczne, usługi związane z ustalaniem
tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, wypożyczanie modemów, telefonów, urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie
urządzeń telekomunikacyjnych, zlecenia przywoławcze-radio, telefon
lub inne środki łączności elektronicznej dostarczanie interaktywnego
panelu informacyjnego w postaci platformy informatycznej do obsługi hotline, dystrybucji, promocji, sprzedaży, odsprzedaży, wymiany,
serwisu, naprawy, reklamacji rzeczy poprzez sieć elektroniczną, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, usługi portalu internetowego, przesyłanie środkami
elektronicznymi informacji dotyczących wybranych firm i osób fizycznych, usługi przekazywania informacji on-line z komputerowych baz
danych, umożliwianie dostępu do stron WWW, umożliwianie wielu
użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, środkami elektronicznymi, usługi związane
z interaktywną platformą do wymiany informacji, zwłaszcza informacje
kontaktowe różnego rodzaju (usługi telekomunikacyjne), przesyłanie
i dostarczanie wiadomości i informacji, w szczególności do baz danych
dostępnych publicznie, do sieci przesyłu danych, takich jak Internet,
usługi związane z komunikacją świadczone poprzez Internet, usługi
w zakresie realizowania transmisji multimedialnych, usługi przekazywania informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, usługi
przekazywania głosu i obrazu w systemie przekazu fonicznego i cyfrowego, elektroniczne przesyłanie kart, listów, mail’i i wiadomości, instrukcji, wiadomości, poczty, dokumentów, informacji, obrazu, news, usługi
online – dostarczanie wiadomości i informacji każdego rodzaju, w formie dźwięku i obrazu, usługi polegające na zapewnianiu komunikacji
za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych wielu użytkownikom w celu udostępnienia własnych zbiorów i źródeł informacji i danych, usługi dostarczania informacji za pośrednictwem komputerowej
sieci informacyjnej z przeszukiwalnymi indeksami i bazami danych,
włączając tekst, dokumenty w formie elektronicznej, informacje graficzne i audiowizualne, usługi w zakresie zbierania i przekazywania informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych
przy pomocy terminali komputerowych, usługi w zakresie umożliwiania wymiany informacji i konwersacji w czasie realnym za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, Internetu i telefonów komórkowych,
usługi przekazywania informacji lokalnej dotyczącej obszaru na którym znajduje się odbiorca zgodnie z indywidualnymi wymaganiami,
usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, dostarczanie publikacji
elektronicznych online nie ściągalnych, usługi w zakresie wypożyczania sprzętu telekomunikacyjnego, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, organizowanie, obsługa i prowadzenie kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów,
organizowanie konkursów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów,
pikników, eventów tematycznych, kształcenie praktyczne, szkolenia,
e-learning, dokształcanie i doradztwo zawodowe, mikro-wydawnictwa, publikacja książek elektronicznych usługi w zakresie
gier interaktywnych, 42 usługi informatyczne w zakresie interaktywnej platformy do wymiany informacji, zwłaszcza informacji kontaktowych różnego rodzaju naukowe i techniczne usługi i badania oraz
ich projektowanie, przemysłowa analiza i badanie usług, projektowa-
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nie, rozwój, powielanie i instalacje komputerowego, telekomunikacyjnego, teleinformatycznego sprzętu, urządzeń, systemów i oprogramowania, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich,
przetwarzanie danych, opracowywanie projektów technicznych, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, testowanie materiałów,
kontrola jakości, prace badawczo-rozwojowe zakresie sprzętu komputerowego, telekomunikacyjnego, teleinformatycznego i oprogramowania, rozwój, tworzenie, rozbudowa i konserwacja (ulepszanie i aktualizacja) systemów komputerowych, usługi bibliotek programów
komputerowych i baz danych, jak również ich wynajem, doradztwo
w sprawach urządzeń komputerowych, telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi oraz serwisami
internetowymi, projektowanie i opracowywanie portali internetowych, administrowanie portalami internetowymi, prowadzenie serwerów, tworzenie, utrzymywanie, projektowanie serwisów internetowych WWW, obsługa forum dyskusyjnego, wzornictwo i rozwój
produktów multimedialnych, multimedialnego software, usługi artystów grafików, plastyków, usługi graficzne, wzornictwo przemysłowe,
obsługa interaktywnej witryny internetowej online do umieszczania
ofert, promowania, sprzedaży i odsprzedaży przedmiotów i usług
przez globalną sieć komputerową, telefon komórkowy lub inne urządzenie mobilne, obsługa interaktywnej witryny internetowej online
do płatności mobilnych, obsługa interaktywnej witryny internetowej
online dotyczącej marketingu za pośrednictwem telefonów komórkowych, innych urządzeń mobilnych, Internet, usługi administratora baz
danych, także monitorowanie, zestrajanie i sprawdzanie zasobów danych dla mailingu masowego. obsługa elektronicznej i internetowej
platformy, prowadzenie stron komputerowych, w szczególności stron
z platformą o użyteczności społecznej online do handlu, wymiany informacji, sprzedaży, napraw, serwisowania, regeneracji, reklamacji
elektronicznej dla zarejestrowanych użytkowników, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem
globalnej sieci informacyjnej, tworzenie indeksów informacji, dostarczanie interfejsów programowych dostępnych poprzez sieć komputerową w celu tworzenia usług informacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dostępnych przez globalną sieć komputerową
w celu wyszukiwania, przekazywania i przetwarzania informacji w zakresie sprzedaży, promocji, napraw, serwisowania, reklamacji, gwarancji, konserwacji oraz usług w formie tekstu, elektronicznych dokumentów, banków danych, grafiki i audiowizualnych informacji. umożliwienie
korzystania z software do pobierania informacji i analizy dużych objętościowo zasobów danych, odnośnie pobierania danych między sobą,
udostępnianie software do tworzenia wykazów informacji i innych
źródeł informacji, udostępnienie software do wyszukiwania informacji
z wykazu informacji, banków danych lub tekstu, obrazu, grafiki, elektronicznych dokumentów, audiowizualnych informacji, odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych, umożliwianie
wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, środkami elektronicznymi, tworzenie komputerowych baz danych, wszystkie powyższe usługi także
świadczone online, prowadzenie serwerów, elektroniczna konwersja
danych lub programów, instalacje oprogramowania komputerowego,
wypożyczanie komputerów, oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, doradztwo
w sprawach sprzętu i oprogramowania komputerowego.

(111) 297056
(220) 2016 11 08
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) BĄK URSZULA LUDMIŁA, Bilcza, PL.
(540) SOK POMIDOROWY
(540)

(210) 463660

Kolor znaku: czerwony, jasnoszary, beżowy, czarny, zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.09.17, 06.07.11, 06.07.25, 25.01.15

3670

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne, napoje owocowe, musy owocowe i warzywne (smoothie).

(111) 297057
(220) 2016 11 08
(210) 463664
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 02
(732) KRUK TOMASZ CARTER TRANS, Chorzów, PL.
(540) MAXIRET
(510), (511) 4 brykiety węglowe, brykiety drzewne, brykiety paliwowe, paliwa energetyczne, paliwa na bazie węgla, biopaliwa, dodatki
niechemiczne do paliw, granulaty z biomasy, pelety z biomasy, podpałki, drewno opałowe.
(111) 297058
(220) 2016 11 09
(210) 463701
(151) 2017 04 28
(441) 2017 01 02
(732) CHROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Żary, PL.
(540) Chroma
(510), (511) 16 wizytówki, pieczątki biurowe, gazety, czasopisma, periodyki, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki jako artykuły biurowe, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bibuły, bilety, bloki do pisania, bloki jako 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 jako artykuły
papiernicze, karty pocztowe, katalogi, koperty jako 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 jako
materiały piśmienne, notatniki, notesy, numeratory, obrusy papierowe, obrazy i zdjęcia, okładki, obwoluty jako artykuły papiernicze,
oleodruki, papier, papier w arkuszach jako 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 jako materiały
piśmienne, przezrocza jako materiały piśmienne, pudełka kartonowe
lub papierowe, rejestry, księgi główne, książki, reprodukcje graficzne,
ręczniki papierowe, segregatory jako artykuły biurowe, skoroszyty
na dokumenty, szablony jako artykuły piśmienne, teczki, tkaniny introligatorskie, ulotki, zakładki do książek, zawiadomienia, karty jako
artykuły papiernicze, zeszyty do pisania lub rysowania, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, fotokopiowanie, prenumerata gazet dla
osób trzecich, powielanie dokumentów, reklama, reklama korespondencyjna, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, komputerowe zarządzanie plikami, udostępnianie
komputerowej bazy danych, pozyskiwanie danych od komputerowe
bazy danych, 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) 297059
(220) 2016 11 10
(151) 2017 04 11
(441) 2016 12 19
(732) HJ HEINZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pudliszki, PL.
(540) Pudliszki, sposób na zupę
(510), (511) 29 zupy, zupy w proszku.

(210) 463733

(111) 297060
(151) 2017 04 04

(210) 463734

(220) 2016 11 10
(441) 2016 12 19
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(732) HJ HEINZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pudliszki, PL.
(540) Pyszny ketchup Pudliszki
(510), (511) 30 ketchup.
(111) 297061
(220) 2016 11 10
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) BUNGALOW SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) BUNGALOW
(540)

(210) 463735

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy
(531) 01.03.01, 03.07.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne,
36 wynajem budynków, 37 budowa budynków na zamówienie, budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne,
43 wynajem budynków przenośnych.
(111) 297062
(220) 2016 11 10
(210) 463828
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) BOGUSZ PAWEŁ, Lublin, PL.
(540) DEXTIN
(510), (511) 5 preparaty przeciwzapalne zawierające dexketoprofen,
preparaty przeciwbólowe zawierające dexketoprofen.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 297063
(220) 2016 11 10
(210) 463831
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) ESTETIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin, PL.
(540) KZ KLINIKA ZAWODNY ESTETIC
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży artykułów kosmetycznych i pielęgnacyjnych, dermo kosmetyków, preparatów i produktów
medycznych, wyrobów farmaceutycznych i medycznych, informacje
handlowe i porady udzielane konsumentom w zakresie: usług medycznych i pielęgnacyjnych, higieny, zdrowia i urody, preparatów
i produktów medycznych, artykułów kosmetycznych i pielęgnacyjnych oraz preparatów stosowanych w medycynie kosmetycznej, chirurgii kosmetycznej oraz przeciwstarzeniowej, 41 usługi szkoleniowe,
usługi szkoleniowe w zakresie: medycyny, medycyny estetycznej, kosmetologii, fryzjerstwa, poprawy wyglądu, zdrowia i kondycji fizycznej, organizowanie i prowadzenie: konferencji, targów, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, 44 usługi medyczne, w tym: chirurgia
kosmetyczna, chirurgia plastyczna, doradztwo medyczne w zakresie
dermatologii, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała,
implantacja (wszczepianie włosów), konsultacje medyczne, laserowe
usuwanie żylaków, terapia ciepłem (medyczna), udzielenie informacji
żywieniowych w zakresie żywności przeznaczonej do redukcji masy
ciała, udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała,
usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, usługi diagnostyki medycznej (testy, i analizy), usługi doradcze w zakresie chirurgii, usługi ginekologiczne, usługi w zakresie medycyny i zdrowia
związane z DNA, genetyką i testami genetycznymi, usuwanie laserowe pajączków naczyniowych, usługi doradcze związane z usługami
medycznymi, usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, w tym: doradztwo dotyczące kosme-
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tyków, gabinety pielęgnacji skóry, konsultacje dotyczące kosmetyków,
usługi laserowego usuwania owłosienia, usługi w zakresie naciągania
skóry za pomocą lasera, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie trwałego usuwania
i redukcji owłosienia, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów
kosmetycznych, laserowe usuwanie tatuaży, usługi lecznicze w zakresie polepszania krążenia, usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, usługi odsysania tłuszczu, konsultacje specjalistyczne
w zakresie wyżej wymienionych usług.

(111) 297064
(220) 2016 11 10
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) CD SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) BRYZA DŹWIRZYNO
(540)

(210) 463832

Kolor znaku: niebieski, żółty, pomarańczowy, biały,
jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.15, 18.03.21, 26.13.25
(510), (511) 41 usługi mające na celu rozrywkę, zabawę, rekreację,
uprawianie sportu i kultury fizycznej, usługi instruktorów gimnastyki, nocne kluby, obsługa pól golfowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, wynajmowanie kortów tenisowych, wypoczynek i związane
z tym usługi, 43 usługi związane z zaopatrzeniem w żywność i napoje, usługi zajmujące się przygotowaniem żywności i napojów do konsumpcji, usługi barowe, kawiarnie, przygotowanie dań i ich dostawa, posiłki, restauracje, stołówki, usługi zapewniające tymczasowe
zakwaterowanie, usługi związane z zapewnieniem mieszkań i pokoi
w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, domach wypoczynkowych, domach turystycznych, kempingach i inne czasowe
zakwaterowanie oraz rezerwacja zakwaterowania na pobyt czasowy,
wynajmowanie pokoi na pobyt czasowy, 44 usługi opieki medycznej, usługi higieniczne i kosmetyczne, troska o urodę, salony piękności, sanatoria, domy dla rekonwalescentów, pomoc medyczna,
opieka pielęgniarska medyczna, porady psychologiczne, porady
z zakresu farmakologii, usługi rehabilitacyjne, krioterapia, masaż medyczny, kinezyterapia, hydroterapia, fizjoterapia, fizykoterapia.
(111) 297065
(220) 2016 11 10
(210) 463833
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) BOGUSZ PAWEŁ, Lublin, PL. ;
(540) DEX-T
(510), (511) 5 preparaty przeciwzapalne, preparaty przeciwbólowe.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 297066
(220) 2016 11 14
(210) 463838
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) KUPIEC MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MOVEON
(510), (511) 29 puddingi na bazie mleka z zawartością zbóż lub produktów zbożowych, mieszanki do przygotowywania puddingów
na bazie mleka z zawartością zbóż lub produktów zbożowych, koktajle mleczne z zawartością zbóż lub produktów zbożowych, mieszanki do przygotowywania koktajli mlecznych z zawartością zbóż
lub produktów zbożowych, w szczególności wszystkie powyższe
produkty wzbogacone o dodatki dietetyczne, 30 kaszki owsiane,
mieszanki do przygotowania kaszek owsianych, puddingi zbożowe, mieszanki do przyrządzania puddingów zbożowych, owsianki,
mieszanki do przygotowywania owsianek, koktajle na bazie zbóż
lub produktów zbożowych, mieszanki do przygotowywania koktajli na bazie zbóż lub produktów zbożowych, płatki zbożowe, muesli,
chrupiące płatki zbożowe (crunchy), w szczególności wszystkie powyższe produkty wzbogacone o dodatki dietetyczne, 32 koktajle
bezalkoholowe z zawartością zbóż lub produktów zbożowych, mie-
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szanki do przygotowywania koktajli bezalkoholowych z zawartością
zbóż lub produktów zbożowych, w szczególności wszystkie powyższe produkty wzbogacone o dodatki dietetyczne.

(111) 297067
(220) 2016 11 14
(210) 463840
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) KUPIEC MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MOVE ON
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.01, 26.04.02, 26.04.03
(510), (511) 29 puddingi na bazie mleka z zawartością zbóż lub produktów zbożowych, mieszanki do przygotowywania puddingów na bazie
mleka z zawartością zbóż lub produktów zbożowych, koktajle mleczne
z zawartością zbóż lub produktów zbożowych, mieszanki do przygotowywania koktajli mlecznych z zawartością zbóż lub produktów zbożowych, w szczególności wszystkie powyższe produkty wzbogacone
o dodatki dietetyczne, 30 kaszki owsiane, mieszanki do przygotowania kaszek owsianych, puddingi zbożowe, mieszanki do przyrządzania
puddingów zbożowych, owsianki, mieszanki do przygotowywania
owsianek, koktajle na bazie zbóż lub produktów zbożowych, mieszanki
do przygotowywania koktajli na bazie zbóż lub produktów zbożowych,
płatki zbożowe, muesli, chrupiące płatki zbożowe (crunchy), w szczególności wszystkie powyższe produkty wzbogacone o dodatki dietetyczne, 32 koktajle bezalkoholowe z zawartością zbóż lub produktów
zbożowych, mieszanki do przygotowywania koktajli bezalkoholowych
z zawartością zbóż lub produktów zbożowych, w szczególności wszystkie powyższe produkty wzbogacone o dodatki dietetyczne.
(111) 297068
(220) 2016 11 14
(210) 463841
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) KUPIEC MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MOVEON PLUS+
(540)

Kolor znaku: zielony, pomarańczowy, szary, biały
(531) 26.04.02, 26.04.03, 26.04.18, 29.01.14, 27.05.01, 24.17.07
(510), (511) 29 puddingi na bazie mleka z zawartością zbóż lub produktów zbożowych, mieszanki do przygotowywania puddingów
na bazie mleka z zawartością zbóż lub produktów zbożowych, koktajle mleczne z zawartością zbóż lub produktów zbożowych, mieszanki do przygotowywania koktajli mlecznych z zawartością zbóż
lub produktów zbożowych, w szczególności wszystkie powyższe
produkty wzbogacone o dodatki dietetyczne, 30 kaszki owsiane,
mieszanki do przygotowania kaszek owsianych, puddingi zbożowe, mieszanki do przyrządzania puddingów zbożowych, owsianki,
mieszanki do przygotowywania owsianek, koktajle na bazie zbóż
lub produktów zbożowych, mieszanki do przygotowywania koktajli na bazie zbóż lub produktów zbożowych, płatki zbożowe, muesli,
chrupiące płatki zbożowe (crunchy), w szczególności wszystkie powyższe produkty wzbogacone o dodatki dietetyczne, 32 koktajle
bezalkoholowe z zawartością zbóż lub produktów zbożowych, mieszanki do przygotowywania koktajli bezalkoholowych z zawartością
zbóż lub produktów zbożowych, w szczególności wszystkie powyższe produkty wzbogacone o dodatki dietetyczne.
(111) 297069
(220) 2016 11 14
(210) 463846
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) KUPIEC MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
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(540) MOVEON EXTREME
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.03, 26.04.18
(510), (511) 29 puddingi na bazie mleka z zawartością zbóż lub produktów zbożowych, mieszanki do przygotowywania puddingów na bazie
mleka z zawartością zbóż lub produktów zbożowych, koktajle mleczne
z zawartością zbóż lub produktów zbożowych, mieszanki do przygotowywania koktajli mlecznych z zawartością zbóż lub produktów zbożowych, w szczególności wszystkie powyższe produkty wzbogacone
o dodatki dietetyczne, 30 kaszki owsiane, mieszanki do przygotowania kaszek owsianych, puddingi zbożowe, mieszanki do przyrządzania
puddingów zbożowych, owsianki, mieszanki do przygotowywania
owsianek, koktajle na bazie zbóż lub produktów zbożowych, mieszanki
do przygotowywania koktajli na bazie zbóż lub produktów zbożowych,
płatki zbożowe, muesli, chrupiące płatki zbożowe (crunchy), w szczególności wszystkie powyższe produkty wzbogacone o dodatki dietetyczne, 32 koktajle bezalkoholowe z zawartością zbóż lub produktów
zbożowych, mieszanki do przygotowywania koktajli bezalkoholowych
z zawartością zbóż lub produktów zbożowych, w szczególności wszystkie powyższe produkty wzbogacone o dodatki dietetyczne.
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(510), (511) 29 puddingi na bazie mleka z zawartością zbóż lub produktów zbożowych, mieszanki do przygotowywania puddingów
na bazie mleka z zawartością zbóż lub produktów zbożowych, koktajle mleczne z zawartością zbóż lub produktów zbożowych, mieszanki do przygotowywania koktajli mlecznych z zawartością zbóż
lub produktów zbożowych, w szczególności wszystkie powyższe
produkty wzbogacone o dodatki dietetyczne, 30 kaszki owsiane,
mieszanki do przygotowania kaszek owsianych, puddingi zbożowe, mieszanki do przyrządzania puddingów zbożowych, owsianki,
mieszanki do przygotowywania owsianek, koktajle na bazie zbóż
lub produktów zbożowych, mieszanki do przygotowywania koktajli na bazie zbóż lub produktów zbożowych, płatki zbożowe, muesli,
chrupiące płatki zbożowe (crunchy), w szczególności wszystkie powyższe produkty wzbogacone o dodatki dietetyczne, 32 koktajle
bezalkoholowe z zawartością zbóż lub produktów zbożowych, mieszanki do przygotowywania koktajli bezalkoholowych z zawartością
zbóż lub produktów zbożowych, w szczególności wszystkie powyższe produkty wzbogacone o dodatki dietetyczne.

(111) 297072
(220) 2016 11 15
(210) 463905
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) WYSOCZAŃSKI STANISŁAW, Wrocław, PL.
(540) WYSOCZAŃSCY SZKÓŁKA BYLIN I TRAW OZDOBNYCH
(540)

(111) 297070
(220) 2016 11 14
(210) 463847
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) KUPIEC MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WSZYSCY JESTEŚMY SPORTOWCAMI
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 puddingi na bazie mleka z zawartością zbóż lub produktów zbożowych, mieszanki do przygotowywania puddingów
na bazie mleka z zawartością zbóż lub produktów zbożowych, koktajle mleczne z zawartością zbóż lub produktów zbożowych, mieszanki do przygotowywania koktajli mlecznych z zawartością zbóż
lub produktów zbożowych, w szczególności wszystkie powyższe
produkty wzbogacone o dodatki dietetyczne, 30 kaszki owsiane,
mieszanki do przygotowania kaszek owsianych, puddingi zbożowe, mieszanki do przyrządzania puddingów zbożowych, owsianki,
mieszanki do przygotowywania owsianek, koktajle na bazie zbóż
lub produktów zbożowych, mieszanki do przygotowywania koktajli na bazie zbóż lub produktów zbożowych, płatki zbożowe, muesli,
chrupiące płatki zbożowe (crunchy), w szczególności wszystkie powyższe produkty wzbogacone o dodatki dietetyczne, 32 koktajle
bezalkoholowe z zawartością zbóż lub produktów zbożowych, mieszanki do przygotowywania koktajli bezalkoholowych z zawartością
zbóż lub produktów zbożowych, w szczególności wszystkie powyższe produkty wzbogacone o dodatki dietetyczne.
(111) 297071
(220) 2016 11 14
(210) 463849
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) KUPIEC MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WE ARE ALL ATHLETES
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.12

Kolor znaku: zielony, biały, czerwony, ciemnoczerwony, czarny,
szary
(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, naturalne rośliny
i kwiaty, żywe zwierzęta, karma dla zwierząt, słód, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi
i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(111) 297073
(220) 2016 11 15
(210) 463906
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) DORADZTWO HANDLOWE 2002 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BERGOLD Group
(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 26.15.15, 26.05.04, 26.03.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajem
bilbordów [tablic reklamowych], doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 36 administrowanie nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, wynajem budynków, wynajem
mieszkań, wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem pomieszczeń
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handlowych, wynajem powierzchni biurowej, wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, zarządzanie portfelem nieruchomości, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, 39 wynajmowanie magazynów, wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc
parkingowych.
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(540) LUXURY CERTIFICATE
(540)

(111) 297074
(220) 2016 11 15
(210) 463908
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
(540) Goplana Słodyczy WielkaMOC!
(510), (511) 30 słodycze.
(111) 297075
(220) 2016 11 15
(210) 463909
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) DORADZTWO HANDLOWE 2002 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Bergold
(510), (511) 35 wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajem
bilbordów [tablic reklamowych], doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 36 administrowanie nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, wynajem budynków, wynajem
mieszkań, wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem pomieszczeń
handlowych, wynajem powierzchni biurowej, wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, zarządzanie portfelem nieruchomości, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, 39 wynajmowanie magazynów, wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc
parkingowych.
(111) 297076
(220) 2016 11 15
(210) 463911
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 02
(732) STELLA PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lubartów, PL.
(540) Lula
(540)

Kolor znaku: granatowy, złoty
(531) 01.01.05, 03.07.05, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, informacja marketingowa, kampanie marketingowe, marketing handlowy [inny niż
sprzedaż], marketing towarów i usług na rzecz innych, pozyskiwanie
umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję
materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, przygotowywanie
list adresowych, przygotowywanie list adresowych dla usług dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty [inne niż sprzedaż], usługi biurowe dotyczące
przyjmowania zamówień sprzedaży, usługi handlu elektronicznego,
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi
zarządzania sprzedażą, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi
w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi
w zakresie analizy rynków dotyczące sprzedaży towarów, usługi
w zakresie marketingu produktów, 42 certyfikacja [kontrola jakości],
kontrola i testowanie jakości, kontrola jakości, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi testowania w celu certyfikacji jakości lub standardów.
(111) 297078
(220) 2016 11 16
(210) 463973
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) SANIEWSKI SYLWESTER PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SANO, Warszawa, PL.
(540) escrowing
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 01.15.11, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, mydła w kostkach i w płynie, żele pod prysznic, szampony, toaletowe
środki sanitarne, płatki kosmetyczne, patyczki kosmetyczne, pumeksy, 5 chusteczki nasączone płynami farmaceutycznymi, chusteczki
do higieny intymnej, tampony, aplikatory do tamponów, podpaski
higieniczne, podkłady higieniczne, pieluszki dziecięce, pieluchy dla
dorosłych, 16 papierowe higieniczne chusteczki do nosa, chusteczki
toaletowe, chusteczki papierowe do użytku kosmetycznego, chusteczki papierowe do demakijażu, chusteczki odświeżające, chusteczki uniwersalne, serwetki, ręczniki papierowe, papier toaletowy,
nawilżany papier toaletowy, papierowe ręczniki, 21 gąbki, przybory
toaletowe, mydelniczki, dozowniki mydła, wanienki dla niemowląt,
wiadra, miski, miednice, wieszaki na ręczniki, chusteczki do czyszczenia okularów.
(111) 297077
(220) 2016 11 16
(210) 463945
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) LUXURY PRODUCTS CYLWIK SPÓŁKA JAWNA, Białystok, PL.

Kolor znaku: ciemnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 36 doradztwo finansowe, usługi finansowania działań
gospodarczych z wykorzystaniem takich instytucji prawnych, jak pożyczka, przewłaszczenie na zabezpieczenie, umowa rachunku bankowego o charakterze nienazwanym typu escrow, usługi finansowania zabezpieczającego symetrycznie zarówno finansującego jak
i korzystającego z finansowania, pożyczki z poręczeniem, usługi zabezpieczania w zakresie gwarantowania pożyczek, usługi finansowe
w ramach poręczania i gwarantowania oraz pośrednictwo w zawieraniu umów w tym zakresie, usługi administrowania finansami i rachunkami bankowymi, funduszami inwestycyjnymi, organizowanie
i udzielanie pożyczek za zabezpieczeniem, udzielanie pożyczek pod
zabezpieczenie, usługi zarządzania w zakresie transakcji związanych
z pożyczkami, usługi powiernicze.
(111) 297079
(220) 2016 11 17
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) HORIEN MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski, PL.
(540) ZERO -SEVEN Refreshing

(210) 463991
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(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 roztwory do pielęgnacji soczewek kontaktowych.
(111) 297080
(220) 2016 11 17
(210) 463992
(151) 2017 04 28
(441) 2017 01 09
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) BIELENDA TOTAL LOOK MAKE-UP
(510), (511) 3 kosmetyki do makijażu, kosmetyki do demakijażu.
(111) 297081
(220) 2016 11 17
(210) 463994
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) RABO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) RABOTOP
(540)

Kolor znaku: czarny, brązowy, pomarańczowy
(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 betonowe elementy budowlane, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane w postaci płyt, materiały budowlane niemetalowe, zaprawy
budowlane, beton, budowlane konstrukcje niemetalowe, cement,
zestawy do montażu domów z prefabrykatów, dźwigary niemetalowe, geotekstylia, kamień, kamień budowlany, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, kratownice niemetalowe,
nadproża niemetalowe, palisady niemetalowe, podłogi niemetalowe, profile niemetalowe dla budownictwa, słupy niemetalowe dla
budownictwa, wsporniki niemetalowe do użytku w budownictwie,
37 usługi budowlane, budownictwo, murarstwo, izolowanie budynków, nadzór budowlany, konsultacje budowlane, rozbiórka budynków, tynkowanie.
(111) 297082
(220) 2016 11 17
(210) 463998
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) LISOWSKA MARIA EWA LABORATORIUM
FARMACEUTYCZNO -KOSMETYCZNE PAMPA, Piaseczno, PL.
(540) MYKODERMINA
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, pomarańczowy
(531) 26.03.01, 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 produkty farmaceutyczne.
(111) 297083
(220) 2016 11 17
(210) 463999
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) LISOWSKA MARIA EWA LABORATORIUM
FARMACEUTYCZNO -KOSMETYCZNE PAMPA, Piaseczno, PL.
(540) PUDRODERM
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(540)

Kolor znaku: czarny, biały, pomarańczowy
(531) 26.03.01, 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 produkty farmaceutyczne.
(111) 297084
(220) 2016 11 17
(210) 464000
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) LISOWSKA MARIA EWA LABORATORIUM
FARMACEUTYCZNO -KOSMETYCZNE PAMPA, Piaseczno, PL.
(540) Arnimax
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.
(111) 297085
(220) 2016 11 17
(210) 464006
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 02
(732) LISOWSKA MARIA EWA LABORATORIUM
FARMACEUTYCZNO -KOSMETYCZNE PAMPA, Piaseczno, PL.
(540) Pulmonil
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.
(111) 297086
(220) 2016 11 18
(210) 464042
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, PL.
(540) Magnat Air Cleaner
(510), (511) 2 środki antykorozyjne, lakiery i emalie, środki do konserwacji drewna, farby, farby akwarelowe, wodne, bakteriobójcze,
ognioodporne, przeciw zanieczyszczeniom, farby do emalii, farby
stosowane w ceramice, podkłady, kit: stolarski, rzeźbiarski, folie metalowe dla malarzy, barwniki do obuwia, preparaty zabezpieczające do metali, smary i oleje przeciwrdzewne, rozcieńczalniki do farb
i lakierów, utrwalacze, barwniki, zaprawy farbiarskie, zagęszczacze
do farb i barwników, bejce, formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, 19 tynki i masy dekoracyjne, zaprawy cementowe.
(111) 297087
(220) 2016 11 18
(210) 464045
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) PiT-STOP HOTEL
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 usługi hotelarskie, usługi pensjonatów, domów turystycznych, domów wczasowych i moteli, usługi zakwaterowania,
udostępnianie obiektów noclegowych dla celów turystycznych
i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, udostępnianie informacji online dotyczących
rezerwacji hotelowych, usługi wynajmowania sal na sympozja i konferencje, usługi kawiarni, stołówek, usługi restauracyjne i barowe,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi cateringowe.
(111) 297088
(151) 2017 04 20

(220) 2016 11 18
(441) 2017 01 02

(210) 464050
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(732) VALERIIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, PL.
(540) VALERIIA
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, pomarańczowy, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi w zakresie remontów budynków, prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, naprawa i montaż konstrukcji
stalowych, mostów, wiaduktów drogowych, hal, zbiorników, usługi
stoczniowe, budowa, konserwacja, naprawa, rozbiórka statków,
budownictwo portowe, budownictwo podwodne, konsultacje budowlane, 40 usługi spawalnicze, obróbka mechaniczna metalu,
szlifowanie, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń,
sympozjów, organizowanie i prowadzenie spotkań, prezentacji oraz
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, usługi szkolenia zawodowego, organizowanie targów i wystaw w celach edukacyjnych.
(111) 297089
(220) 2016 11 19
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) STRĄCZYŃSKI RAFAŁ RAFCARS, Olsztyn, PL.
(540) FILAMENT FACTORY Ff
(540)

(210) 464098

(540)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.13.01, 27.05.01
(510), (511) 39 usługi transportowe, 41 usługi prowadzenia uroczystości w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, 45 usługi pogrzebowe, usługi dotyczące kremacji.
(111) 297092
(220) 2016 11 22
(210) 464167
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) TBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kunów, PL.
(540) tygryski
(510), (511) 29 suszone owoce, skórki owocowe, chipsy owocowe,
bakalie, suszone owoce z krajów tropikalnych, płatki ziemniaczane,
chrupki ziemniaczane, 30 chrupki, kukurydziane, płatki kukurydziane, płatki śniadaniowe, płatki owsiane, biszkopty, precle, chipsy zbożowe, chrupki gryczane, chrupki jaglane, przekąski zbożowe, produkty ze zboża, słone produkty ze zboża ( paluszki ), batoniki muesli,
przekąski ryżowe, wafle ryżowe, krakersy, rogaliki, produkty na bazie
kukurydzy.
(111) 297093
(220) 2016 11 22
(210) 464170
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) TBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kunów, PL.
(540) Tygryski
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 24 tkaniny polipropylenowe, geowłókniny, geotkaniny, agrowłókniny, agrotkaniny, 35 usługi prowadzenia punktów
sprzedaży detalicznej i hurtowej z siatkami cieniującymi, workami
do transportu i przechowywania materiałów luzem, workami typu
Big bag, workami polipropylenowymi, tkaninami polipropylenowymi, geowłókninami, geotkaninami, agrowłókninami, agrotkaninami
prowadzenie sprzedaży wysyłkowej siatek cieniujących, worków
do transportu i przechowywania materiałów luzem, worków typu
Big bag, worków polipropylenowowych, tkanin polipropylenowych,
geowłóknin, geotkanin, agrowłóknin, agrotkanin.
(111) 297090
(220) 2016 11 19
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) STRĄCZYŃSKI RAFAŁ RAFCARS, Olsztyn, PL.
(540) Ff TYLKO DOBRE TKANINY
(540)
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(210) 464100

Kolor znaku: biały, szary, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 24 tkaniny polipropylenowe, geowłókniny, geotkaniny,
agrowłókniny, agrotkaniny.
(111) 297091
(220) 2016 11 25
(210) 464373
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) ZIENTEK MAŁGORZATA KOMPLEKSOWE USŁUGI
POGRZEBOWE CHARON, Słupia Kapitulna, PL.
(540) CHARON

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, czarny, żółty, fioletowy,
czerwony, jasnożółty, różowy
(531) 03.01.04, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 suszone owoce, skórki owocowe, chipsy owocowe,
bakalie, suszone owoce z krajów tropikalnych, płatki ziemniaczane,
chrupki ziemniaczane, 30 chrupki kukurydziane, płatki kukurydziane, płatki śniadaniowe, płatki owsiane, biszkopty, precle, chipsy zbożowe, chrupki gryczane, chrupki jaglane, przekąski zbożowe, produkty ze zboża, słone produkty ze zboża (paluszki), batoniki muesli,
przekąski ryżowe, wafle ryżowe, krakersy, rogaliki, produkty na bazie
kukurydzy .
(111) 297094
(220) 2016 11 22
(210) 464180
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) SPIŻ ARKADIUSZ MINI BROWAR I RESTAURACJA SPIŻ,
Wrocław, PL.
(540) SPIŻOWI MOCNI
(510), (511) 32 piwo, produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe,
woda stołowa, woda mineralna, woda gazowana i niegazowana, napoje energetyzujące nie do celów leczniczych, napoje izotoniczne,
napoje orzeźwiające, napoje na bazie owoców lub warzyw, sorbety
w postaci napojów, soki, soki owocowe, soki warzywne, nektary owocowe, nektary warzywne, koncentraty i syropy owocowe, koktajle
bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów bezalkoholowych, koncentraty i syropy do sporządzania napojów bezalkoholowych, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej piwa, produktów piwowarskich, napojów bezalkoholowych,
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wody stołowej, wody mineralnej, wody gazowanej i niegazowanej,
napojów energetyzujących nie do celów leczniczych, napojów izotonicznych, napojów orzeźwiających, napojów na bazie owoców lub
warzyw, sorbetów w postaci napojów, soków, soków owocowych,
soków warzywnych, nektarów owocowych, nektarów warzywnych,
koncentratów i syropów owocowych, koktajli bezalkoholowych,
aperitifów bezalkoholowych, preparatów do produkcji napojów bezalkoholowych, koncentratów i syropów do sporządzania napojów
bezalkoholowych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
usługi organizowania imprez, targów, pokazów i wystaw w celach
handlowych, reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i promocyjnych, badanie rynku i opinii
publicznej, usługi zarządzania i administrowania działalnością gospodarczą, 41 usługi w zakresie rekreacji i rozrywki, usługi klubowe,
usługi klubów nocnych, klubów muzycznych, klubów filmowych,
usługi w zakresie karaoke, salony gier automatycznych, usługi organizowania i prowadzenia imprez rozrywkowych, artystycznych,
rekreacyjnych i kulturalnych, usługi organizowania i prowadzenia
koncertów, spektakli, festiwali, widowisk muzycznych, zabaw, dancingów, dyskotek i pokazów filmowych, usługi organizowania loterii,
konkursów rozrywkowych, usługi informacji o imprezach rozrywkowych, artystycznych i kulturalnych, koncertach, spektaklach, festiwalach, widowiskach muzycznych, zabawach, dancingach, dyskotekach
i pokazach filmowych, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc
na wydarzenia rozrywkowe, artystyczne, rekreacyjne i kulturalne,
wypożyczanie nagrań dźwiękowych i video, 43 usługi gastronomiczne, usługi restauracyjne, usługi w zakresie restauracji samoobsługowych, restauracji szybkiej obsługi, usługi barowe, usługi w zakresie
barów szybkiej obsługi, kawiarni, kafeterii, pubów, kantyn, pizzerii,
bufetów, usługi w zakresie zaopatrywania w żywność i napoje na zamówienie, catering, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń.

(111) 297095
(220) 2016 11 22
(210) 464182
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) POL-HUN M. BIELSKA SPÓŁKA JAWNA, Koluszki, PL.
(540) Brilly
(510), (511) 3 detergenty do zmywania naczyń w zmywarkach, proszek do zmywarek, tabletki do zmywarek, kapsułki do zmywarek,
płynne detergenty do zmywarek, środki do płukania do zmywarek,
detergenty do zmywarek do naczyń, środki ułatwiające suszenie
do zmywarek naczyń, detergenty do zmywarek w postaci żelu, środki do płukania do zmywarek do naczyń, płyn nabłyszczający do użytku w zmywarkach, odświeżacze do zmywarek, środki do czyszczenia
zmywarek, sól do zmywarek.
(111) 297096
(220) 2016 11 23
(210) 464237
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) LESZCZYŃSKA FABRYKA POMP-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno, PL.
(540) W-PASS
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, drobne wyroby żelazne, rury i kształtki metalowe, kolanka i złączki rur metalowe, zawory metalowe, zawory wodociągowe metalowe, przepustnice,
odlewy żeliwne, żeliwo surowe lub półprzerobione, przewody metalowe centralnego ogrzewania, przewody metalowe ciśnieniowe,
przewody metalowe do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,
zbiorniki i pojemniki metalowe, spusty i zasuwy metalowe, 7 pompy do instalacji grzewczych, pompy na sprężone powietrze, pompy
próżniowe, pompy jako części maszyn, pompy ogrodowe, pompy
domowe, pompy przemysłowe, pompy obiegowe i cyrkulacyjne,
pompy monoblokowe, pompy wirowe poziome jedno -i wielostopniowe, pompy wirowe pionowe jedno -i wielostopniowe, pompy wirowe dwustrumieniowe, pompy wałowe, pompy wyporowe, pompy
zatapialne, pompy przeponowe, pompy śmigłowe, pompy głębinowe, pompy samozasysające, pompy do hydrotransportu, agregaty
pompowe, części, podzespoły i zespoły pomp, stacje hydrauliczne,
zestawy hydroforowe, 11 instalacje grzewcze, gazowe, sanitarne, wodociągowe, kotły stojące, kotły wiszące, podgrzewacze wody użytkowej, palniki i ich osprzęt, pompy cieplne, naczynia przeponowe,
zasobniki ciepłej wody, wymienniki ciepła, węzły cieplne, armatura
zabezpieczająca i regulacyjna do instalacji wodnej i gazowej, zbiorniki olejowe, wyposażenie linii olejowych, armatura wodociągowa,
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przepompownie ścieków i wody, odwodnienia, filtroodmulniki magnetyczne, naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, naczynia ciśnieniowe z automatycznym utrzymywaniem i regulacją ciśnienia, urządzenia do produkcji ciepłej wody użytkowej.

(111) 297097
(220) 2016 11 23
(210) 464249
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) KONSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.
(540) RESTAURANT SEAFOOD STATION SOPOT BAR & GRILL
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, biały
(531) 03.09.01, 03.09.18, 11.03.09, 26.01.05, 26.01.15, 26.01.16,
26.01.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi barowe, usługi restauracyjne, bary, restauracje
z grillem, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów
dla gości, przygotowywanie posiłków i napojów.
(111) 297098
(220) 2016 11 23
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) RÓŻYCKI ZBIGNIEW DELTA, Katowice, PL.
(540) DELTA drzwi pilnują domu
(540)

(210) 464254

Kolor znaku: czerwony, biały, szary
(531) 14.05.01, 14.05.02, 14.05.18, 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 6 drobnica żelazna, okucia metalowe do mebli, uchwyty meblowe metalowe, okucia i osprzęt metalowy do drzwi i okien,
okucia do budownictwa metalowe, drzwi metalowe, ościeżnice
metalowe, ramy do okien metalowe, ograniczniki do drzwi i okien
metalowe, urządzenia nieelektryczne do otwierania drzwi, zasuwy
do drzwi, zamknięcia do drzwi, rolki i prowadnice do drzwi przesuwnych, progi metalowe, płyty konstrukcyjne metalowe, przegrody
metalowe, zamki do mebli, zamki inne niż elektryczne metalowe,
zamki na zasuwy, zasuwy, zamknięcia drzwiowe nieelektryczne,
klamki do drzwi i okien metalowe, szyldy metalowe, klucze, kłódki,
kasy pancerne, sejfy, wkładki do zamków, skrzynie metalowe, skrzynki na listy metalowe, bramy metalowe, ogrodzenia metalowe, żaluzje
metalowe, sufity metalowe, 19 drzwi i okna niemetalowe, futryny,
ościeżnice i płyty drzwiowe niemetalowe, listwy niemetalowe, listwy
niemetalowe do blatów, panele i drzwi przesuwne do zabudowy
wnętrz, niemetalowe elementy profilowe do drzwi przesuwnych,
okucia i osprzęt do drzwi i okien niemetalowy, szkło budowlane,
szkło zbrojone, płyty szklane do przeszkleń ścian działowych i drzwi,
okna witrażowe, żaluzje niemetalowe, sufity niemetalowe, 37 usługi
stolarskie meblowe, usługi remontowe w zakresie stolarki budowlanej, montaż drzwi i okien, naprawa zamków, konserwacja i naprawy
sejfów, konserwacja i naprawy skarbców, instalowanie i naprawy
alarmów przeciwwłamaniowych.
(111) 297099
(220) 2016 11 24
(210) 464289
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) KRAJOWY INTEGRATOR PŁATNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, PL.
(540) FASTPASS
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(510), (511) 9 urządzenia do przyjmowania płatności mobilnych,
terminale płatnicze, pobieralne oprogramowanie służące do dokonywania i obsługi płatności, pobieralne oprogramowanie służące
do dokonywania i obsługi płatności mobilnych, pobieralne oprogramowanie służące do dokonywania i obsługi płatności mobilnych
przeznaczone dla urządzeń mobilnych takich jak telefony komórkowe, smartfony, tablety, 36 działalność finansowa, usługi finansowe,
internetowe usługi finansowe, usługi bankowe, internetowe usługi
bankowe, usługi w zakresie obsługi i realizacji transakcji finansowych, w tym płatności mobilnych, usługi płatności elektronicznych,
usługi płatności mobilnych, usługi administracji płatnościami, realizowanie płatności za pomocą bezprzewodowych i przenośnych
urządzeń, usługi finansowe świadczone za pomocą przenośnych
i bezprzewodowych urządzeń poprzez sieć komputerową i Internet,
usługi pośrednictwa w zakresie usług finansowych i bankowych,
przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, 42 oprogramowanie jako usługa (SaaS) służące do dokonywania i obsługi płatności, oprogramowanie jako usługa (SaaS) służące do dokonywania
i obsługi płatności mobilnych, oprogramowanie jako usługa (SaaS)
służące do dokonywania i obsługi płatności mobilnych przeznaczone dla urządzeń mobilnych takich jak telefony komórkowe, smartfony, tablety.

(111) 297100
(220) 2016 11 24
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) HORIEN MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski, PL.
(540) oczkowo.pl
(540)
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pojazdów samochodowych, usługi w zakresie wypożyczania samochodów, usługi wynajmu lądowych pojazdów silnikowych, usługi
wynajmu pojazdów samochodowych, usługi wynajmu pojazdów
silnikowych, usługi wynajmu przyczep drogowych, usługi wynajmu
samochodów, usługi wypożyczania lądowych pojazdów silnikowych, wynajem autokarów, wynajem motocykli, wynajem pojazdów
ciężarowych, wynajem pojazdów pasażerskich, wynajem pojazdów
silnikowych, wynajem pojazdów transportowych, wynajem pojazdów transportowych na umowę, wynajem pojazdów użytkowych,
wynajem pojazdów z kierowcą, wynajem samochodów, wynajem
samochodów ciężarowych, wynajmowanie pojazdów, wypożyczanie autokarów, wypożyczanie ciężarówek, wypożyczanie ciężarówek
i pojazdów, wypożyczanie i wynajem pojazdów, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie środków transport.

(111) 297102
(220) 2016 11 29
(210) 464500
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) AMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mikstat, PL.
(540) Kaczka z wybiegu
(540)

(210) 464303

Kolor znaku: biały, niebieski, jasnobrązowy
(531) 29.01.13, 26.04.04, 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu, w tym sklepu internetowego
w zakresie: szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła kontaktowe,
szkła korekcyjne, oprawki do okularów, szkła do okularów, okulary,
binokle, prowadzenie hurtowni oraz sprzedaż wysyłkowa w zakresie:
szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła korekcyjne, oprawki do okularów, szkła do okularów, okulary, binokle.
(111) 297101
(220) 2016 11 28
(210) 464430
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 02
(732) GŁODOWSKI ZENON EUROLOGIC, Siedliska, PL.
(540) CAR-RENTAL.PL
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoszary, zielony
(531) 03.07.06, 27.05.01, 26.01.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso i wędliny, gotowe dania z mięsa, drób, podroby, 31 żywy drób, 40 ubój zwierząt, ubój drobiu, wędzenie żywności,
konserwowanie żywności, 44 usługi hodowli drobiu.
(111) 297103
(220) 2016 11 29
(210) 464507
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) PURA VIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Konstancin-Jeziorna, PL.
(540) PLOMBIR
(540)

Kolor znaku: fioletowy, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 lody, sorbety.
Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego, usługi
doradztwa w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, marketing, reklama, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych
powyższych towarów oraz świadczonych usług, organizowanie
i współudział w targach, wystawach i pokazach związanych z promocją powyższych towarów i świadczonych usług, udzielanie porad
konsumentom, 39 organizacja wynajmu pojazdów, organizowanie
wynajmu samochodów, organizowanie wynajmu wszelkich środków
transportu, organizowanie wypożyczania pojazdów, organizowanie
wypożyczania samochodów w ramach wakacji zorganizowanych,
profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, udzielanie informacji o samochodach do wynajęcia za pośrednictwem internetu,
usługi agencji rezerwującej wynajem samochodów, usługi kierowców, usługi rezerwacji dotyczące wypożyczania pojazdów, usługi
rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, usługi w zakresie
wynajmu samochodów z szoferem, usługi w zakresie wypożyczania

(111) 297104
(220) 2016 11 29
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) KW CREATIVES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) złote PLAKATY
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.20, 29.01.12

(210) 464510
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(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, plakaty dla dzieci, plakaty miasta świata, plakaty motywacyjne, okazjonalne plakaty
na prezent, plakaty typograficzne, plakaty z miejscem przeznaczenia,
plakaty przeznaczone do biura, plakaty przeznaczone do kuchni, plakaty przeznaczone do pokoju dziecka, plakaty przeznaczone do salonu, plakaty przeznaczone do sypialni, plakaty przeznaczone do łazienki, plakaty podróżnicze, plakaty świąteczne, oprawione plakaty,
naklejki, naklejki [kalkomanie], naklejki na samochody, naklejki na ściany, nalepki, nalepki na ściany, dekoracyjne naklejki na kaski, naklejki dekoracyjne do podeszew obuwia, taśmy z papieru, taśmy z papieru dekoracyjnego, dekoracje z papieru, dekoracyjny papier do pakowania,
dekoracje na stół z papieru, papierowe dekoracyjne girlandy na przyjęcia, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, taśmy przylepne
do celów papierniczych lub do użytku domowego, nadruki, dekoracje
okolicznościowe z papieru metalizowanego, materiały drukowane
z papieru lub kartonu, ramki do zdjęć i obrazków, ramki i stojaki do fotografii i obrazków, samoprzylepne narożniki do fotografii, samoprzylepne papierowe ozdoby na ściany, papierowe serpentyny, papierowe
wstęgi, papierowe akcesoria dekoracyjne na przyjęcia, papierowe akcesoria dekoracyjne okolicznościowe, 35 reklama za pośrednictwem
sieci elektronicznych, w szczególności Internetu, promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, sprzedaż hurtowa i/lub
detaliczna w placówkach stacjonarnych i/lub za pośrednictwem sieci
elektronicznych, w szczególności Internetu: afiszy, plakatów z papieru lub kartonu, plakatów dla dzieci, plakatów miasta świata, plakatów
motywacyjnych, plakatów na prezent (okazjonalnych), plakatów typograficznych, plakatów z miejscem przeznaczenia, plakatów przeznaczonych do biura, plakatów przeznaczonych do kuchni, plakatów
przeznaczonych do pokoju dziecka, plakatów przeznaczonych do salonu, plakatów przeznaczonych do sypialni, plakatów przeznaczonych
do łazienki, plakatów podróżniczych, plakatów świątecznych, oprawionych plakatów, naklejek, naklejek [kalkomanii], naklejek na samochody, naklejek na ściany, nalepek, nalepek na ściany, dekoracyjnych
naklejek na kaski, naklejek dekoracyjnych do podeszew obuwia, taśm
z papieru, taśm z papieru dekoracyjnego, dekoracji z papieru, dekoracyjnego papieru do pakowania, dekoracji na stół z papieru, papierowych dekoracyjnych girland na przyjęcia, materiałów i środków dla
artystów i do dekoracji, taśm przylepnych do celów papierniczych lub
do użytku domowego, nadruków, dekoracji okolicznościowych z papieru metalizowanego, materiałów drukowanych z papieru lub kartonu, ramek do zdjęć i obrazków, ramek i stojaków do fotografii i obrazków, samoprzylepnych narożników do fotografii, samoprzylepnych
papierowych ozdób na ściany, papierowych serpentyn, papierowych
wstęg, papierowych akcesoriów dekoracyjnych na przyjęcia, papierowych akcesoriów dekoracyjnych okolicznościowych, dekoracji wiszących [ozdób], poduszek, poduszek ozdobnych, poszewek na poduszki,
ozdobnych poszewek na poduszki, pokrowce na poduszki, ozdobnych
pokrowce na poduszki, materiałów na poduszki i/lub poszewki i/lub
pokrowce, ozdobnych materiałów na poduszki i/lub poszewki i/lub
pokrowce, tkanin dekoracyjnych, materiałów na tkaniny dekoracyjne
[elementy wystroju wnętrz], tekstyliów do dekoracji wnętrz, dekoracyjnych pokryć ochronnych do użytku domowego, łat przyklejanych
na gorąco do dekoracji artykułów tekstylnych [artykuły pasmanteryjne], ściennych materiałów dekoracyjnych nietekstylnych, ściennych
dekoracji nietekstylnych, usług wykonywania ozdobnych nadruków,
usług nadrukowywania na zamówienie ozdobnych wzorów.

(111) 297105
(220) 2016 11 30
(210) 464550
(151) 2017 04 27
(441) 2017 01 09
(732) LAMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Brzezie, PL.
(540) L-car
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 24.17.07, 26.13.25, 27.05.05, 29.01.12
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(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej,
katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów: pojazdy silnikowe, motocykle, skutery, chemia samochodowa,
akcesoria samochodowe oraz części motoryzacyjne, płyny eksploatacyjne, płyny eksploatacyjne i oleje, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi.

(111) 297106
(220) 2016 11 30
(210) 464554
(151) 2017 04 28
(441) 2017 01 09
(732) BRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mielec, PL.
(540) POSSI AIR
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, segmenty mebli ściennych, meble
kuchenne, fronty do szaf i szafek, meble pokojowe, krzesła, wieszaki,
półki, szuflady, regały, ławy, stoły, komody, szafy, szafki, łóżka, biurka,
witryny.
(111) 297107
(220) 2016 11 30
(210) 464556
(151) 2017 04 28
(441) 2017 01 09
(732) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce, PL.
(540) KIELCE Majonez KIELECKI Tradycja produkcji od 1959 r.
(540)

Kolor znaku: żółty, zielony, czerwony, brązowy, czarny
(531) 24.09.02, 25.01.15, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 majonezy, sosy na bazie majonezu.
(111) 297108
(220) 2016 12 01
(210) 464646
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) MAJERCZYK JAROSŁAW F.H.U. AUTO -MOTO EXPRES,
Ząbkowice Śląskie, PL.
(540) KRAFTWELE WWW.KRAFTWELE.PL
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 04.01.04, 04.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 agregatory prądotwórcze, awaryjne agregaty prądotwórcze, pompy, piły spalinowe, kosy spalinowe, maszyny do mycia
ciśnieniowego, 9 stabilizatory napięcia, kolektory słoneczne, 12 wózki narzędziowe.
(111) 297109
(220) 2016 12 02
(210) 464657
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) TRADICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice, PL.
(540) PPW POLSKI PROGRAM WETERYNARYJNY
(540)

Kolor znaku: złoty, biały
(531) 27.05.01, 26.04.04, 29.01.02
(510), (511) 35 usługi świadczone przez osoby lub instytucje, których celem jest przede wszystkim:. pomoc w prowadzeniu lub zarzą-
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dzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub pomoc w zarządzaniu
w zakresie działalności gospodarczej lub handlowej przedsiębiorstw
przemysłowych lub handlowych, a jednostki usługowe zajmujące się
reklamą biorą na siebie odpowiedzialność za łączność z odbiorcami,
za zapowiedzi lub ogłoszenia za pośrednictwem wszelkich środków
przekazu odnośnie wszystkich rodzajów towarów i usług.

nia albo przesyłania pocztą elektroniczną przepisów kulinarnych,
oprogramowanie, w szczególności do wyszukiwania, wyświetlania
i drukowania albo przesyłania pocztą elektroniczną przepisów kulinarnych, 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], w szczególności
do wyszukiwania, wyświetlania i drukowania albo przesyłania pocztą
elektroniczną przepisów kulinarnych.

(111) 297110
(220) 2016 12 04
(210) 464707
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) EKIERT PIOTR, Krosno, PL.
(540) RENOSKÓR
(510), (511) 2 annato [barwniki], atramenty jadalne, auramina, balsam
kanadyjski, barwnik do drewna, barwniki, barwniki, barwniki alizarynowe, barwniki anilinowe, barwniki do likierów, barwniki do masła,
barwniki do napojów, barwniki do obuwia, barwniki do piwa, barwniki
słodowe, barwniki spożywcze, bejce, bejce do drewna, bejce do skóry,
biel cynkowa [pigment], biel ołowiana, drewno barwiące, dwutlenek
tytanu [pigment], ekstrakt z drewna barwiącego, emalie [lakiery], emalie do malowania, emulsje srebrne [pigmenty], farby aluminiowe, farby
bakteriobójcze, farby ceramiczne, farby i farby mocno rozcieńczone,
farby ognioodporne, farby olejne do użytku w sztuce, farby przeciw
zanieczyszczeniom, farby wodne, farby wodne do użytku w sztuce,
farby zawierające azbest, folie metalowe do stosowania w malarstwie,
dekorowaniu, drukarstwie i sztuce, glejta ołowiowa, gumiguta stosowana w malarstwie, gumożywice, indygo [barwnik], kalafonia, karbonyl
[do konserwacji drewna], karmel [barwnik do żywności], karmel słodowy [barwnik spożywczy], karmin koszenilowy, kit do ciosów, koloranty,
kopal, kreozot do ochrony drewna, kurkuma [barwnik], lakier asfaltowy, lakier bitumiczny, lakier kopalowy, lakiery do powlekania brązem,
lakiery i pokosty, lakiery i pokosty, mastyks [żywica naturalna], metale w proszku do stosowania w malarstwie, dekorowaniu, drukarstwie
i sztuce, mieszanki drukarskie [tusz], mieszanki drukarskie [tusz], minia
ołowiana, mleko wapienne, mleko wapienne, oleje do konserwacji
drewna, oleje przeciwrdzewne, papier do barwienia jajek wielkanocnych, podkłady, powłoki, powłoki do drewna [farby], powłoki do krycia smołowaną tekturą [farby], powłoki zabezpieczające przed korozją
podwozie pojazdów, preparaty ochronne do metali, preparaty zabezpieczające przed psuciem się drewna, preparaty zapobiegające matowieniu metali, proszek glinowy do malowania, proszki do srebrzenia,
próbki farb w formie łat stosowane przed malowaniem do przetestowania kolorów [do wielokrotnego nakładania], rdza (preparaty zabezpieczające przed-), rozcieńczalniki do farb, rozcieńczalniki do lakierów,
sadza [barwnik], sadza [pigment], sadza [pigment], sandarak, siena naturalna [pigment], smary przeciwrdzewne, sproszkowany brąz do malowania, srebrna pasta, strączyn żółty [barwnik], sumak do lakierów,
sykatywy [środki wysuszające] do farb, szafran [barwnik], szelak, szkliwo [farby, lakiery], środki zabezpieczające przed rdzą, taśmy antykorozyjne, terpentyna [rozcieńczalnik do farb], tlenek kobaltu [barwnik],
tonery [tusz] do fotokopiarek, tusz do apretur dla skór, tusz do grawerowania, tusz do znakowania zwierząt, tusze do skór, utrwalacze [lakiery],
utrwalacze do akwareli, wiążące środki do farb, wiążące środki do farb,
wkłady z atramentem jadalnym, pełne, do drukarek, wkłady z tonerem,
pełne, do drukarek i fotokopiarek, żywice naturalne w stanie surowym.

(111) 297112
(220) 2016 12 05
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) RDUCH MACIEJ SURF INC., Libertów, PL.
(540) SURF INC
(540)

(111) 297111
(220) 2016 12 05
(210) 464718
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) D & K TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wróżewy, PL.
(540) P PRZEPISOMAT
(540)

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 25.07.03, 26.04.03, 26.07.25, 26.11.02, 26.15.09, 29.01.13,
27.05.01
(510), (511) 9 sprzęt do przetwarzania danych i drukowania, w szczególności urządzenia do wyszukiwania, wyświetlania i drukowa-

(210) 464722

(531) 01.15.24, 26.04.18, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 297113
(220) 2016 12 06
(210) 464796
(151) 2017 05 15
(441) 2017 01 23
(732) MARCINKIEWICZ MACIEJ LESZEK, Nowy Sącz, PL.
(540) Natural Style
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.07, 27.05.05
(510), (511) 25 pantofle domowe.
(111) 297114
(220) 2016 12 07
(210) 464821
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 23
(732) PO PROSTU ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PO PROSTU PRĄD
(540)

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, czerwony, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 energia elektryczna, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z energią elektryczną i paliwami, w tym sprzedaż
online, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu
towarów, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, 39 przesyłanie, dystrybucja i zaopatrywanie w energię, magazynowanie energii, 40 wytwarzanie energii,
usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii, wynajem sprzętu
do wytwarzania energii elektrycznej.
(111) 297115
(220) 2016 12 07
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) AUTOSTRADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgierz, PL.
(540) VIP Gwarant Service
(540)

(210) 464838

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01,
26.11.25
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(510), (511) 36 usługi gwarancyjne, udzielanie gwarancji na pojazdy,
usługi gwarancji finansowych w zakresie zwrotu kosztów poniesionych na skutek awarii pojazdów, usługi finansowe w zakresie zakupu
pojazdów.

(111) 297116
(220) 2016 12 07
(151) 2017 05 04
(441) 2017 01 16
(732) AUTOSTRADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgierz, PL.
(540) VIP Gwarant Service
(540)

(210) 464839

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi gwarancyjne, udzielanie gwarancji na pojazdy,
usługi gwarancji finansowych w zakresie zwrotu kosztów poniesionych na skutek awarii pojazdów, usługi finansowe w zakresie zakupu
pojazdów.
(111) 297117
(220) 2016 12 08
(210) 464924
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) NOWAK GRZEGORZ HAXE POLSKA, Ostrów Wielkopolski, PL.
(540) Haxe Kochamy pomagać
(510), (511) 10 aerozole i urządzenia rozpylające do celów medycznych, narzędzia elektryczne do akupunktury, aparatura do analizy
do celów medycznych, aparatura do analizy krwi, aparatura anestezjologiczna, aparatura do mikrodermabrazji, aparaty do masażu
wibracyjnego do celów medycznych, aplikatory pigułek, bandaże
elastyczne, bandaże gipsowane do celów ortopedycznych, bandaże usztywniające ortopedyczne, bańki lekarskie, baseny do celów
leczniczych, baseny sanitarne, poduszki przeciw bezsenności, boty
do celów leczniczych, gorsety brzuszne, buteleczki z kroplomierzem
do celów leczniczych, butelki i smoczki dla niemowląt, zamknięcia
do butelek dla niemowląt, sondy do cewek moczowych, cewniki,
aparatura i instrumenty chirurgiczne, gąbki chirurgiczne, nici chirurgiczne, klamry chirurgiczne, przybory do płukania wgłębień
ciała, defibrylatory, elektryczna aparatura dentystyczna, aparatura
i instrumenty dentystyczne, lusterka dentystyczne, sztyfty dentystyczne, diagnostyczna aparatura do celów medycznych, dializatory, elastyczne pończochy do celów chirurgicznych, elektrody
do celów medycznych, elektrokardiografy, poduszki do celów leczniczych, elektryczne poduszki do celów leczniczych, filtry promieni
ultrafioletowych do celów leczniczych, przyrządy do fizykoterapii,
fotele lekarskie i dentystyczne, gastroskopy, przyrządy i urządzenia
do ćwiczeń w gimnastyce leczniczej, aparatura do leczenia głuchoty,
gorsety do celów leczniczych, hydrostatyczne łóżka do celów leczniczych, igły do akupunktury, igły do celów medycznych, inhalatory,
inkubatory dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory do celów medycznych, irygatory do wstrzykiwań, kaniule, wenflony, nosze
używane w karetkach pogotowia, butelki do karmienia, katgut, klamry chirurgiczne, kleszcze porodowe, koce podgrzewane elektrycznie
do celów leczniczych, kompresory chirurgiczne, końcówki do kul
inwalidzkich, protezy kończyn, aparaty do masaży kosmetycznych,
kroplomierze do celów medycznych, krzesła z pojemnikami dla ciężko chorych, kule inwalidzkie, końcówki do ku! inwalidzkich, lampy dla
celów leczniczych, lampy kwarcowe do celów leczniczych, lampy ultrafioletowe do celów leczniczych, lancety, lasery do celów medycznych, lusterka stosowane w chirurgii, łóżka specjalnie skonstruowane
do celów leczniczych, aparaty i przyrządy do masażu, maski anestezjologiczne, maski stosowane przez personel medyczny, nadmuchiwane materace do celów leczniczych, materace położnicze, meble
specjalne do celów medycznych, aparaty i instrumenty medyczne,
przyborniki na instrumenty medyczne, nadmuchiwane wezgłowia
do celów leczniczych, naklejki termoczułe do użytku medycznego,
nakolanniki ortopedyczne, nosze dla chorych, nosze na kółkach, inkubatory dla noworodków, noże chirurgiczne, nożyce chirurgiczne, no-
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żyki do odcisków, usztywniające wkładki ortopedyczne do obuwia,
obuwie ortopedyczne, ochraniacze na palce do celów medycznych,
urządzenia do odciągania mleka z piersi, nożyki do odcisków, aparaty do sztucznego oddychania, podkłady zapobiegające tworzeniu
się odleżyn, pojemniki na odpady pochodzenia medycznego, aparatura do odymiania do celów medycznych, odzież specjalna używana
w salach operacyjnych, oftalmometry, oftalmoskopy, opaski, bandaże przepuklinowe, opaski gipsowane do celów ortopedycznych, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające na stawy, stoły operacyjne,
aparaty ortodontyczne, ortopedyczne wkładki, pasy ciążowe, pasy
do celów leczniczych, pasy galwaniczne do celów leczniczych, pasy
ortopedyczne, pasy podtrzymujące mięśnie brzucha, pasy podżołądkowe, pasy przepuklinowe, pesaria, pasy pępkowe, piły do celów
chirurgicznych, wkładki do butów przeciw płaskostopiu, podkładki
uciskowe podbrzuszne, podkładki podbrzuszne, podkłady zapobiegające odleżynom, bandaże podtrzymujące opaski, poduszeczki
termiczne do udzielenia pierwszej pomocy, nadmuchiwane, poduszki podgrzewane elektrycznie do celów leczniczych, pojemniki
do aplikowania leków, przyrządy stosowane w położnictwie, aparaty
do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, pompy do celów medycznych,
pończochy przeciwżylakowe, materace porodowe, aparatura terapeutyczna do wytwarzania gorącego powietrza, urządzenia do masażu za pomocą gorącego powietrza do celów leczniczych, aparatura
i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich do celów medycznych, lampy promieni rentgenowskich do celów medycznych,
urządzenia zabezpieczające przed promieniami rentgenowskimi
do celów medycznych, protezy włosów, prowadnice do celów medycznych, prześcieradła chirurgiczne, prześcieradła dla chorych bez
kontroli czynności fizjologicznych, prześcieradła głównie nieprzemakalne na łóżka chorych, prześcieradła sterylne chirurgiczne, przyborniki na instrumenty lekarskie, przyborniki na instrumenty medyczne,
przyrządy do cięcia stosowane w chirurgii, przyrządy do przemieszczania inwalidów, przyrządy do wdmuchiwania proszków lub gazów,
pulsometry, aparaty radiologiczne do celów medycznych, ekrany
radiologiczne do celów medycznych, aparatura do radioterapii,
aparaty do reanimacji, rehabilitacyjna aparatura do ciała do celów
medycznych, rentgenogramy do celów medycznych, respiratory
do sztucznego oddychania, rękawice do celów medycznych, aparaty
do ochrony słuchu, aparaty słuchowe, smoczki dziecięce, sondy chirurgiczne, sondy do celów medycznych, aparatura medyczna do spirometrii, spluwaczki do celów leczniczych, bandaże ortopedyczne
na stawy, stenty, stetoskopy, stoły operacyjne, strzykawki do celów
medycznych, strzykawki do cewki moczowej, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki do użytku medycznego,
strzykawki do zastrzyków, strzykawki podskórne, sztuczne szczęki,
szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, sztuczne zęby, opaski
podtrzymujące temblaki, urządzenia do terapii galwanicznej, kompresy termoelektryczne, termometry do celów medycznych, trąbki
uszne ułatwiające słyszenie, aparaty i instrumenty urologiczne, urynały, zatyczki i przyrządy do ochrony uszu, wezgłowia nadmuchiwane do celów leczniczych, wiertła dentystyczne, worki na wodę do celów leczniczych, gryzaki do złagodzenia lub ułatwienia ząbkowania,
materiały do zszywania.

(111) 297118
(220) 2016 12 08
(210) 464925
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) NOWAK GRZEGORZ HAXE POLSKA, Ostrów Wielkopolski, PL.
(540) Haxe Wiedza dla zdrowia
(510), (511) 10 aerozole i urządzenia rozpylające do celów medycznych, narzędzia elektryczne do akupunktury, aparatura do analizy
do celów medycznych, aparatura do analizy krwi, aparatura anestezjologiczna, aparatura do mikrodermabrazji, aparaty do masażu
wibracyjnego do celów medycznych, aplikatory pigułek, bandaże
elastyczne, bandaże gipsowane do celów ortopedycznych, bandaże usztywniające ortopedyczne, bańki lekarskie, baseny do celów
leczniczych, baseny sanitarne, poduszki przeciw bezsenności, boty
do celów leczniczych, gorsety brzuszne, buteleczki z kroplomierzem
do celów leczniczych, butelki i smoczki dla niemowląt, zamknięcia
do butelek dla niemowląt, sondy do cewek moczowych, cewniki,
aparatura i instrumenty chirurgiczne, gąbki chirurgiczne, nici chirurgiczne, klamry chirurgiczne, przybory do płukania wgłębień
ciała, defibrylatory, elektryczna aparatura dentystyczna, aparatura
i instrumenty dentystyczne, lusterka dentystyczne, sztyfty dentystyczne, diagnostyczna aparatura do celów medycznych, diali-
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zatory, elastyczne pończochy do celów chirurgicznych, elektrody
do celów medycznych, elektrokardiografy, poduszki do celów leczniczych, elektryczne poduszki do celów leczniczych, filtry promieni
ultrafioletowych do celów leczniczych, przyrządy do fizykoterapii,
fotele lekarskie i dentystyczne, gastroskopy, przyrządy i urządzenia
do ćwiczeń w gimnastyce leczniczej, aparatura do leczenia głuchoty,
gorsety do celów leczniczych, hydrostatyczne łóżka do celów leczniczych, igły do akupunktury, igły do celów medycznych, inhalatory,
inkubatory dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory do celów medycznych, irygatory do wstrzykiwań, kaniule, wenflony, nosze
używane w karetkach pogotowia, butelki do karmienia, katgut, klamry chirurgiczne, kleszcze porodowe, koce podgrzewane elektrycznie
do celów leczniczych, kompresory chirurgiczne, końcówki do kul
inwalidzkich, protezy kończyn, aparaty do masaży kosmetycznych,
kroplomierze do celów medycznych, krzesła z pojemnikami dla ciężko chorych, kule inwalidzkie, końcówki do ku! inwalidzkich, lampy dla
celów leczniczych, lampy kwarcowe do celów leczniczych, lampy ultrafioletowe do celów leczniczych, lancety, lasery do celów medycznych, lusterka stosowane w chirurgii, łóżka specjalnie skonstruowane
do celów leczniczych, aparaty i przyrządy do masażu, maski anestezjologiczne, maski stosowane przez personel medyczny, nadmuchiwane materace do celów leczniczych, materace położnicze, meble
specjalne do celów medycznych, aparaty i instrumenty medyczne,
przyborniki na instrumenty medyczne, nadmuchiwane wezgłowia
do celów leczniczych, naklejki termoczułe do użytku medycznego,
nakolanniki ortopedyczne, nosze dla chorych, nosze na kółkach, inkubatory dla noworodków, noże chirurgiczne, nożyce chirurgiczne, nożyki do odcisków, usztywniające wkładki ortopedyczne do obuwia,
obuwie ortopedyczne, ochraniacze na palce do celów medycznych,
urządzenia do odciągania mleka z piersi, nożyki do odcisków, aparaty do sztucznego oddychania, podkłady zapobiegające tworzeniu
się odleżyn, pojemniki na odpady pochodzenia medycznego, aparatura do odymiania do celów medycznych, odzież specjalna używana
w salach operacyjnych, oftalmometry, oftalmoskopy, opaski, bandaże przepuklinowe, opaski gipsowane do celów ortopedycznych, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające na stawy, stoły operacyjne,
aparaty ortodontyczne, ortopedyczne wkładki, pasy ciążowe, pasy
do celów leczniczych, pasy galwaniczne do celów leczniczych, pasy
ortopedyczne, pasy podtrzymujące mięśnie brzucha, pasy podżołądkowe, pasy przepuklinowe, pesaria, pasy pępkowe, piły do celów
chirurgicznych, wkładki do butów przeciw płaskostopiu, podkładki
uciskowe podbrzuszne, podkładki podbrzuszne, podkłady zapobiegające odleżynom, bandaże podtrzymujące opaski, poduszeczki
termiczne do udzielenia pierwszej pomocy, nadmuchiwane, poduszki podgrzewane elektrycznie do celów leczniczych, pojemniki
do aplikowania leków, przyrządy stosowane w położnictwie, aparaty
do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, pompy do celów medycznych,
pończochy przeciwżylakowe, materace porodowe, aparatura terapeutyczna do wytwarzania gorącego powietrza, urządzenia do masażu za pomocą gorącego powietrza do celów leczniczych, aparatura
i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich do celów medycznych, lampy promieni rentgenowskich do celów medycznych,
urządzenia zabezpieczające przed promieniami rentgenowskimi
do celów medycznych, protezy włosów, prowadnice do celów medycznych, prześcieradła chirurgiczne, prześcieradła dla chorych bez
kontroli czynności fizjologicznych, prześcieradła głównie nieprzemakalne na łóżka chorych, prześcieradła sterylne chirurgiczne, przyborniki na instrumenty lekarskie, przyborniki na instrumenty medyczne,
przyrządy do cięcia stosowane w chirurgii, przyrządy do przemieszczania inwalidów, przyrządy do wdmuchiwania proszków lub gazów,
pulsometry, aparaty radiologiczne do celów medycznych, ekrany
radiologiczne do celów medycznych, aparatura do radioterapii,
aparaty do reanimacji, rehabilitacyjna aparatura do ciała do celów
medycznych, rentgenogramy do celów medycznych, respiratory
do sztucznego oddychania, rękawice do celów medycznych, aparaty
do ochrony słuchu, aparaty słuchowe, smoczki dziecięce, sondy chirurgiczne, sondy do celów medycznych, aparatura medyczna do spirometrii, spluwaczki do celów leczniczych, bandaże ortopedyczne
na stawy, stenty, stetoskopy, stoły operacyjne, strzykawki do celów
medycznych, strzykawki do cewki moczowej, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki do użytku medycznego,
strzykawki do zastrzyków, strzykawki podskórne, sztuczne szczęki,
szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, sztuczne zęby, opaski
podtrzymujące temblaki, urządzenia do terapii galwanicznej, kompresy termoelektryczne, termometry do celów medycznych, trąbki
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uszne ułatwiające słyszenie, aparaty i instrumenty urologiczne, urynały, zatyczki i przyrządy do ochrony uszu, wezgłowia nadmuchiwane do celów leczniczych, wiertła dentystyczne, worki na wodę do celów leczniczych, gryzaki do złagodzenia lub ułatwienia ząbkowania,
materiały do zszywania .

(111) 297119
(220) 2016 12 08
(210) 464933
(151) 2017 05 08
(441) 2017 01 16
(732) GRENTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) INFIBITY
(510), (511) 7 mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, elektroniczne układy sterowania do silników, urządzenia elektryczne
do sterowania drzwiami, oknami, bramami, furtkami, roletami,
żaluzjami, okiennicami, zamkami, 9 sterowniki elektroniczne, sterowniki programowalne, elektroniczne sterowniki [Ecg] do lam
i opraw oświetleniowych LED, automatyczne systemy sterowania
ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją (HVAC), automatyczne
systemy sterowania dostępem, mechanizmy kontroli dostępu,
serwery do automatyzacji domu, czujniki, detektory, urządzenia
do monitorowania, elektroniczne urządzenia do lokalizacji obiektów i przedmiotów, elektroniczne urządzenia nawigacyjne, alarmy
i urządzenia ostrzegawcze, urządzenia zabezpieczające, ochronne
i sygnalizacyjne, elektroniczne znaczniki, podzespoły elektrotechniczne, krzemowe układy scalone [elektroniczne], chipy [układy
scalone], komponenty elektroniczne i elektroniczne, urządzenia
do przetwarzania danych, urządzenia do zdalnego sterowania,
urządzenia do zdalnego sterowania oświetleniem, urządzenia
do automatycznej regulacji, aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, przełączniki czasowe automatyczne, tranzystory, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania, łączniki elektryczne, przekaźniki elektryczne, przetworniki elektryczne, wtyczki
i gniazdka elektryczne; osprzęt do oświetlenia; zamki elektryczne
i elektroniczne; termostaty; wideofony; alarmy; terminale do wprowadzania i wyprowadzania danych, terminale komunikacji bezprzewodowej, terminale multimedialne, interfejsy komunikacyjne, oprogramowanie komputerowe, programy do przetwarzania
danych, oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowania,
oprogramowanie komputerowe przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, oprogramowanie interfejsów, oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji
(API), oprogramowanie komputerowe do zarządzania bazami danych, oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych, oprogramowanie komputerowe
do przesyłania danych, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń
przenośnych, oprogramowanie użytkowe, aplikacje komputerowe
do pobrania, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania
w chmurze, oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, aplikacje do użytku z telefonami komórkowymi,
35 gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych
bazach danych, zwłaszcza związanych z automatyzacją budynku,
kompilacja danych dla osób trzecich, tworzenie komputerowych
baz danych, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie automatyki budynkowej, usługi lokalizacji w oparciu o bazy
danych, dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji handlowych, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej internetowej produktów, akcesoriów, elementów składowych oraz urządzeń sterujących z zakresu sprzętu automatyki budynkowej, sieci
komputerowych i telekomunikacyjnych, systemów kontroli dostępu, systemów alarmowych, systemów audio i wideo, systemów
przeciwpożarowych, systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), systemów oświetleniowych, zarządzanie sklepami detalicznymi, hurtowymi i internetowymi, usługi zarządzania plikami
komputerowymi związanymi z automatyzacją budynku, 37 usługi
doradcze związane z instalacją, konserwacją i naprawą sprzętu
automatyki budynkowej, instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, usługi w zakresie instalowania, uruchamiania, diagnostyki,
naprawy, konserwacji sprzętu automatyki budynkowej, informacja
w zakresie zastosowań automatyki budynkowej, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
(HVAC), 38 przesyłanie informacji przez sieci komputerowe i telekomunikacyjne, przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych, usługi w zakresie dostępu do stron i portali informatycznych do zdalnej instalacji, konfiguracji, sterowania, zarządzania
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i monitorowanie za pomocą komputera lub telefonu komórkowego instalacjami automatyki budynkowej, systemami ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji (HVAC), systemami oświetlenia, systemami
kontroli dostępu, systemami alarmowymi i nadzoru, systemami
przeciwpożarowymi, 42 opracowywanie i utrzymywanie baz programów komputerowych i baz danych, usługi w zakresie montażu,
instalowania, konserwacji i napraw oprogramowania, usługi projektowe w zakresie urządzeń elektronicznych, systemów bezpieczeństwa, instalacji automatyki budynkowej, usługi inżynierskie,
doradztwo techniczne w zakresie wdrażania systemów komputerowych, urządzeń elektronicznych oraz automatyki budynkowej,
usługi w zakresie dostosowywania oprogramowania komputerowego do potrzeb klienta, techniczne usługi informatyczne w zakresie instalacji sieci automatyki budynkowej.

(111) 297120
(220) 2016 12 08
(210) 464943
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 09
(732) GRENTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) GRENTON
(510), (511) 7 mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, elektroniczne układy sterowania do silników, urządzenia elektryczne
do sterowania drzwiami, oknami, bramami, furtkami, roletami, żaluzjami, okiennicami, zamkami, 9 sterowniki elektroniczne, sterowniki programowalne, elektroniczne sterowniki [Ecg] do lam i opraw
oświetleniowych LED, automatyczne systemy sterowania ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją (HVAC), automatyczne systemy sterowania dostępem, mechanizmy kontroli dostępu, serwery do automatyzacji domu, czujniki, detektory, urządzenia do monitorowania,
elektroniczne urządzenia do lokalizacji obiektów i przedmiotów,
elektroniczne urządzenia nawigacyjne, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne,
elektroniczne znaczniki, podzespoły elektrotechniczne, krzemowe
układy scalone [elektroniczne], chipy [układy scalone], komponenty
elektroniczne i elektroniczne, urządzenia do przetwarzania danych,
urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia do zdalnego sterowania oświetleniem, dostępem, urządzenia do automatycznej regulacji, aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, przełączniki czasowe automatyczne, tranzystory, instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania, łączniki elektryczne, przekaźniki elektryczne, przetworniki elektryczne, wtyczki i gniazdka elektryczne,
osprzęt do oświetlenia, zamki elektryczne i elektroniczne, termostaty, wideofony, alarmy, terminale do wprowadzania i wyprowadzania danych, terminale komunikacji bezprzewodowej, terminale
multimedialne, interfejsy komunikacyjne, oprogramowanie komputerowe, programy do przetwarzania danych, oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowania, oprogramowanie komputerowe
przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, oprogramowanie interfejsów, oprogramowanie komputerowe do użytku jako
interfejs programowania aplikacji (API), oprogramowanie komputerowe do zarządzania bazami danych, oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych, oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, oprogramowanie
i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie użytkowe,
aplikacje komputerowe do pobrania, oprogramowanie użytkowe
do usług przetwarzania w chmurze, oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, aplikacje do użytku z telefonami komórkowymi, 35 gromadzenie i systematyzowanie informacji
w komputerowych bazach danych, zwłaszcza związanych z automatyzacją budynku, kompilacja danych dla osób trzecich, tworzenie
komputerowych baz danych, usługi informacyjne i doradcze dla
konsumentów w zakresie automatyki budynkowej, usługi lokalizacji
w oparciu o bazy danych, dostarczanie informacji marketingowych,
dostarczanie informacji handlowych, usługi sprzedaży detalicznej,
hurtowej internetowej produktów, akcesoriów, elementów składowych oraz urządzeń sterujących z zakresu sprzętu automatyki budynkowej, sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, systemów
kontroli dostępu, systemów alarmowych, systemów audio i wideo,
systemów przeciwpożarowych, systemów ogrzewania, wentylacji
i klimatyzacji (HVAC), systemów oświetleniowych, zarządzanie sklepami detalicznymi, hurtowymi i internetowymi, usługi zarządzania
plikami komputerowymi związanymi z automatyzacją budynku,
37 usługi doradcze związane z instalacją, konserwacją i naprawą
sprzętu automatyki budynkowej, instalacja sprzętu do automatyki
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budynkowej, usługi w zakresie instalowania, uruchamiania, diagnostyki, naprawy, konserwacji sprzętu automatyki budynkowej,
informacja w zakresie zastosowań automatyki budynkowej, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów ogrzewania, wentylacji
i klimatyzacji (HVAC), 38 przesyłanie informacji przez sieci komputerowe i telekomunikacyjne, przesyłanie informacji za pomocą
środków elektronicznych, usługi w zakresie dostępu do stron i portali informatycznych do zdalnej instalacji, konfiguracji, sterowania,
zarządzania i monitorowania za pomocą komputera lub telefonu
komórkowego instalacjami automatyki budynkowej, systemami
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), systemami oświetlenia, systemami kontroli dostępu, systemami alarmowymi i nadzoru,
systemami przeciwpożarowymi, 42 opracowywanie i utrzymywanie baz programów komputerowych i baz danych, usługi w zakresie montażu, instalowania, konserwacji i napraw oprogramowania,
usługi projektowe w zakresie urządzeń elektronicznych, systemów
bezpieczeństwa, instalacji automatyki budynkowej, usługi inżynierskie, doradztwo techniczne w zakresie wdrażania systemów komputerowych, urządzeń elektronicznych oraz automatyki budynkowej,
usługi w zakresie dostosowywania oprogramowania komputerowego do potrzeb klienta, techniczne usługi informatyczne w zakresie
instalacji sieci automatyki budynkowej.

(111) 297121
(220) 2012 11 30
(210) 407648
(151) 2016 12 16
(441) 2013 03 18
(732) GROUPE CANAL+ SA, Issy-Les-Moulineaux, FR.
(540) nc+
(540)

(531) 24.13.25, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 aparaty i przyrządy kinematograficzne, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania obrazu i dźwięku, telewizory, radia,
komputery i sprzęt komputerowy, wzmacniacze, sprzęt hi-fi, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, urządzenia peryferyjne, modemy,
dekodery, kodery, przyrządy umożliwiające i kontrolujące dostęp
do urządzeń przetwarzających informacje, urządzenia uwierzytelniające przeznaczone do sieci telekomunikacyjnych, urządzenia
do szyfrowania i deszyfrowania sygnałów i transmisji, terminale cyfrowe, filmy wideo, CD -ROM-y, płyty fonograficzne, cyfrowe płyty
wideo (DVD), płyty wideo i audio, płyty cyfrowe, taśmy wideo, odtwarzacze: CD -ROM-ów, cyfrowych płyt wideo, płyt cyfrowych, płyt
magnetycznych, płyt wideo i audio, płyt cyfrowych, płyt fonograficznych, gry komputerowe i telewizyjne, kartridże z grami wideo, oprogramowanie do gier wideo, gry wideo zaprojektowane do użytkowania z ekranem telewizyjnym, magnetyczne nośniki informacji,
karty magnetyczne, karty smart, karty elektroniczne, karty z mikroprocesorem, układy scalone i mikroukłady, czytniki kart, podzespoły
elektroniczne, programy nadzorcze systemu operacyjnego do odbioru danych poprzez światową sieć informatyczną, kalkulatory
i sprzęt do przetwarzania danych, satelity do celów naukowych i telekomunikacyjnych, okulary, etui do okularów, artykuły optyczne,
urządzenia do jednoczesnego programowania i wybierania kanałów
telewizyjnych, 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), elektroniczne nośniki pieniędzy, światłowody i kable
optyczne, baterie i elektrolizery, niemagnetyczne karty kredytowe,
dzwonki telefoniczne do pobrania, elektroniczne tablice ogłoszeń,
14 wyroby jubilerskie, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, metale szlachetne i ich stopy, kamienie szlachetne, ozdoby
i breloczki wykonane z metali szlachetnych, spinki do mankietów
z metali szlachetnych, szpilki do krawatów, pudełka z metali szlachetnych, zegary słoneczne, zegarki i paski do zegarków, zegarki do nurkowania, 16 dzienniki, czasopisma, periodyki, broszury, prospekty,
druki, książki, plakaty, kalendarze, komiksy, papier, materiały piśmienne, wyroby z papieru, ołówki, kredki, materiały szkolne i do malowania, materiały fotograficzne, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy
(z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjąt-
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kiem aparatów), torebki, worki i kieszenie z tworzyw sztucznych
do pakowania, taśmy klejące, karty abonamentowe (niemagnetyczne), czcionki drukarskie, matryce, wizytówki, kartki pocztowe, notesy, notatniki, książeczki czekowe, etui na książeczki czekowe, obsadki
do piór, stalówki, grafiony, kosze na listy, bielizna stołowa i serwetki
papierowe, papierowe obrusy i ręczniki, papierowe chusteczki
do nosa, naklejki, stemple, pudełka kartonowe lub papierowe,
18 skóra i imitacja skóry, kufry, torebki, torby na zakupy, torby na zakupy na kółkach, torby i plecaki alpinistyczne i turystyczne, torby
plażowe, torby podróżne, tornistry, torby i plecaki sportowe, plecaki,
walizy, parasolki, parasole, parasole przeciwsłoneczne, wizytowniki,
portfele, portmonetki, etui na klucze, 25 odzież, odzież sportowa,
podkoszulki, obuwie, nakrycia głowy, paski, rękawiczki, szale, szarfy,
krawaty, wyroby pończosznicze, skarpetki, pantofle domowe, obuwie plażowe, narciarskie, sportowe, bielizna osobista, kostiumy kąpielowe, rajtuzy, garnitury, 28 gry, gry planszowe, zabawki, ozdoby
choinkowe (za wyjątkiem artykułów oświetleniowych), piłki do gry,
stoły, kije lub kule bilardowe, gry karciane lub towarzyskie, łyżwy,
wrotki, hulajnogi, żaglówki, deskorolki lub deski surfingowe, kije
do gry, narty, ochraniacze do strojów sportowych, wolnostojące maszyny do gier wideo, 34 przybory dla palaczy, etui, pudełka, kasetki
na cygara, fajki, papierosy i zapałki, zapalniczki, popielniczki wykonane z metali nieszlachetnych, 35 usługi konsultingowe, doradztwo zawodowe w zakresie prowadzenia przedsiębiorstw handlowych lub
przemysłowych, informacja o działalności gospodarczej i usługi doradcze, doradztwo dotyczące wyboru urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych, usługi gromadzenia i organizowania danych
w plikach, usługi gromadzenia informacji, zestawień i badań statystycznych w zakresie działalności handlowej, usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych, telewizyjnych, multimedialnych i internetowych, publikowanie
bezpłatnych tekstów reklamowych, wynajem miejsc na reklamy, programy lojalnościowe, korespondencja reklamowa, reklama bezpośrednia drogą pocztową (ulotki, prospekty, druki, próbki), usługi w zakresie produkcji audycji i filmów reklamowych, usługi w zakresie
badania opinii rynku, prowadzenie baz adresowych (mailing), usługi
administrowania wszelkimi urządzeniami i środkami transmisji sygnału telewizyjnego polegające na zarządzaniu urządzeniami służącymi do gromadzenia, przetwarzania, transmisji i tworzenia sygnału
telewizyjnego, usługi zarządzania, usługa obsługi menedżerskiej
polegająca na administrowaniu i zarządzaniu produkcją telewizyjną
i filmową, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania holdingami, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace
biurowe, usługi marketingowe, usługi w zakresie prowadzenia centrum informacji handlowej oraz informacji o działalności gospodarczej, organizacja wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych
i handlowych, prenumerata czasopism, pośrednictwo handlowe,
usługi w zakresie tworzenia nazw audycji, programów i różnego rodzaju imprez, informacja o działalności gospodarczej, agencje pośrednictwa pracy, rachunkowość, powielanie dokumentów, komputerowe zarządzanie plikami, usługi w zakresie zarządzania bazami
danych, usługi w zakresie zbierania i przetwarzania danych, mianowicie zbieranie, gromadzenie, systematyzacja danych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, badanie rynku, aukcje publiczne, promocja telewizyjna połączona z ofertą sprzedaży, administrowanie
powierzchniami wystawowymi o przeznaczeniu handlowym lub reklamowym, usługi public relations, wynajmowanie czasu reklamowego (we wszystkich środkach masowego 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, gier komputerowych i telekomunikacyjnych, taśm wideo, odbiorników telewizyjnych, odtwarzaczy kaset video, odtwarzaczy, magnetofonów taśmowych, odbiorników radiowych, HI-FI, dekoderów, telefonów komórkowych,
komputerów, taśm magnetycznych, dystrybutorów dysków klawiatur komputerowych, płyt kompaktowych audiowizualnych, optycznych dysków kompaktowych, magnetycznych nośników danych,
monitorów obrazowych, skanerów, drukarek komputerowych, nagranego oprogramowania komputerowego, mikroprocesorów, modemów, monitorów, komputerów, pamięci komputerowej, komputerowego oprzyrządowania, sprzedaż detaliczna anten, usługi
przeglądu prasy, 37 usługi instalowania analogowych i cyfrowych
dekoderów i urządzeń do odbioru przekazu telewizyjnego, 38 łącz-
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ność i telekomunikacja, łączność za pośrednictwem terminali komputerowych lub światłowodów, informacja o telekomunikacji, agencje prasowe i informacyjne, komunikacja radiofoniczna, telegraficzna,
telefoniczna lub wideofoniczna, za pośrednictwem telewizji, przenośnego odtwarzacza kasetowego, przenośnego odtwarzacza wideo,
drogą wizjofoniczną, wideograficzną, interaktywną drogą wideofoniczną, transmisja programów telewizyjnych i radiowych, przekazywanie głosu i obrazu jakąkolwiek techniką, w tym cyfrową, usługa
przekazu fonicznego, transmitowanie obrazu i dźwięku, rozpowszechnianie i przekaz analogowych i cyfrowych programów telewizyjnych telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej dla abonentów,
w tym programów kodowanych, kinematograficznych, udostępnianie i dostarczanie programów telewizyjnych oraz video na życzenie
polegające na możliwości wirtualnego wypożyczania filmów i programów telewizyjnych, usługi wykonywane za pomocą łączy telewizji
kablowej, naziemnej, satelitarnej, cyfrowej polegające na przesyłaniu
i transmisji informacji, dźwięku, obrazu, najem i wypożyczanie dekoderów i odbiorników programów zakodowanych i zaszyfrowanych,
przesyłanie informacji za pomocą transmisji danych, rozpowszechnianie programów audio, audiowizualnych, kinematograficznych, multimedialnych (tekstów i/lub obrazów stałych lub animowanych) i/lub
dźwięków muzycznych za pośrednictwem satelitów lub połączenia
przewodowego odbiornikami telewizyjnymi lub połączenie mikrofalowego z odbiornikami telewizyjnymi, lub za pośrednictwem sieci
komputerowych oraz Internetu, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie aparatury i urządzeń teleinformatycznych
i telematycznych, telefonów, telekopiarek, urządzeń do transmisji
wiadomości, modemów, komunikacja za pośrednictwem sieci informatycznej, usługi w zakresie dostępu do zdalnego pobierania filmów
i innych programów audio i audio -wideo, usługi nadawania programów telewizyjnych oraz usługi przewodników po programach telewizyjnych, usługi dostarczania dostępu do sieci informatycznej, 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, doradztwo w dziedzinie telekomunikacji, usługi telefoniczne, usługi telefonii komórkowej, usługi
dostarczania wiadomości elektronicznych, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi dostarczania dostępu do Internetu, oferowanie
dostępu do konferencji elektronicznych i forów dyskusyjnych, oferowanie dostępu do stron www w Internecie z muzyką lub utworami
audiowizualnymi każdego rodzaju, oferowanie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej, umożliwianie dostępu do wyszukiwarek w Internecie, usługi pomocy technicznej i doradztwa w dziedzinie komunikacji i telekomunikacji, wynajmowanie i wypożyczanie
koderów i dekoderów, usługi abonenckie w zakresie udostępniania
programów audiowizualnych i programów audio dla osób trzecich,
usługi abonenckie w zakresie udzielania dostępu do kanału telewizyjnego dla osób trzecich, świadczenie usług abonenckich w zakresie udostępniania treści audiowizualnych i treści audio za pośrednictwem telefonu lub komputera (Internetu) dla osób trzecich,
świadczenie usług abonenckich w zakresie telewizji mobilnej i telewizji internetowej, 41 usługi dostarczania rozrywki radiowej i telewizyjnej za pośrednictwem telewizji, komputera, przenośnego odtwarzacza muzyki, przenośnego odtwarzacza obrazu, palmtopa,
telefonu komórkowego, sieci komputerowych, Internetu, usługi
w zakresie rekreacji, działalność sportowa i kulturalna, usługi w zakresie organizowania, nagrywania i montażu audycji radiowych i telewizyjnych, imprez informatycznych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich
metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, organizowanie konkursów, konferencji i kongresów, wystaw i targów
w celach kulturalnych i edukacyjnych, wydawanie publikacji multimedialnych i internetowych, usługi wydawnicze, produkcja spektakli, filmów, filmów telewizyjnych, programów telewizyjnych, reportaży, debat, wideogramów, nagrań fonograficznych, agencje teatralne,
wypożyczanie wideogramów, filmów, nagrań fonograficznych, taśm
wideo, wypożyczanie filmów, wypożyczanie kinowej aparatury projekcyjnej, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń audio
i wideo, kamer, przenośnych odtwarzaczy muzyki, przenośnych odtwarzaczy obrazu, dekoracji teatralnych i rekwizytów, produkcja programów audiowizualnych, radiofonicznych i multimedialnych, studia
filmowe, organizowanie konkursów, spektakli, loterii, gier o charakterze edukacyjnym lub rozrywkowym, rezerwowanie miejsc na spek-
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takle, wypożyczanie urządzeń dostępu do interaktywnych programów audiowizualnych, usługi reporterskie, fotoreportaże, usługi
konsultingowe dotyczące technik audiowizualnych, usługi gier oferowanych on-line (za pośrednictwem sieci komunikacyjnej), publikacje on-line, udostępnianie obiektów kinowych, wypożyczanie ekranów i odtwarzaczy muzycznych, wypożyczanie urządzeń
i przyrządów audiowizualnych, usługi abonenckie w zakresie udzielania dostępu do urządzeń odtwarzających dźwięki i obrazy, nośników audio i audiowizualnych, 42 działalność badawczo -rozwojowa,
badania techniczne, pomiary geodezyjne, profesjonalne doradztwo
w dziedzinie komputerów, świadczenie usług wyszukiwarek w Internecie, projektowanie, wynajem i aktualizacja oprogramowania komputerowego, wypożyczanie urządzeń i przyrządów informatycznych, ekranów, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
wypożyczanie komputerów i urządzeń komputerowych, opracowywanie systemów szyfrowania, odszyfrowywania, kontroli dostępu
do programów telewizyjnych, radiowych, a także systemów do przesyłania informacji, kodowanie i dekodowanie sygnałów dźwiękowych i wizualnych, usługi w zakresie opracowywania norm technicznych (standaryzacja), opracowywanie norm technicznych
wytwarzanych produktów i usług telekomunikacyjnych, usługi w zakresie informacji o pogodzie, dzierżawa plików komputerowych,
usługi obsługi technicznej wszelkiego rodzaju urządzeń służących
do produkcji telewizyjnej i filmowej, 45 usługi administrowania prawami własności intelektualnej, udzielania licencji i pośrednictwa
w obrocie prawami własności intelektualnej.

(111) 297122
(220) 2012 11 30
(210) 407649
(151) 2016 12 16
(441) 2013 03 18
(732) GROUPE CANAL+ SA, Issy-Les-Moulineaux, FR.
(540) nc+
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, różowy, czerwony, fioletowy, czarny
(531) 24.13.25, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 aparaty i przyrządy kinematograficzne, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania obrazu i dźwięku, telewizory, radia,
komputery i sprzęt komputerowy, wzmacniacze, sprzęt hi-fi, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, urządzenia peryferyjne, modemy,
dekodery, kodery, przyrządy umożliwiające i kontrolujące dostęp
do urządzeń przetwarzających informacje, urządzenia uwierzytelniające przeznaczone do sieci telekomunikacyjnych, urządzenia
do szyfrowania i deszyfrowania sygnałów i transmisji, terminale cyfrowe, filmy wideo, CD -ROM -y, płyty fonograficzne, cyfrowe płyty
wideo (DVD), płyty wideo i audio, płyty cyfrowe, taśmy wideo, odtwarzacze: CD -ROM -ów, cyfrowych płyt wideo, płyt cyfrowych,
płyt magnetycznych, płyt wideo i audio, płyt cyfrowych, płyt fonograficznych, gry komputerowe i telewizyjne, kartridże z grami wideo, oprogramowanie do gier wideo, gry wideo zaprojektowane
do użytkowania z ekranem telewizyjnym, magnetyczne nośniki informacji, karty magnetyczne, karty smart, karty elektroniczne, karty
z mikroprocesorem, układy scalone i mikroukłady, czytniki kart,
podzespoły elektroniczne, programy nadzorcze systemu operacyjnego do odbioru danych poprzez światową sieć informatyczną, kalkulatory i sprzęt do przetwarzania danych, satelity do celów naukowych i telekomunikacyjnych, okulary, etui do okularów, artykuły
optyczne, urządzenia do jednoczesnego programowania i wybierania kanałów telewizyjnych, 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), elektroniczne nośniki pieniędzy, światłowody i kable optyczne, baterie i elektrolizery, niemagnetyczne karty kredytowe, dzwonki telefoniczne do pobrania,
elektroniczne tablice ogłoszeń, 14 wyroby jubilerskie, przyrządy
zegarmistrzowskie i chronometryczne, metale szlachetne i ich stopy, kamienie szlachetne, ozdoby i breloczki wykonane z metali szlachetnych, spinki do mankietów z metali szlachetnych, szpilki do krawatów, pudełka z metali szlachetnych, zegary słoneczne, zegarki
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i paski do zegarków, zegarki do nurkowania, 16 dzienniki, czasopisma, periodyki, broszury, prospekty, druki, książki, plakaty, kalendarze, komiksy, papier, materiały piśmienne, wyroby z papieru, ołówki, kredki, materiały szkolne i do malowania, materiały fotograficzne,
materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny
do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), torebki, worki i kieszenie z tworzyw sztucznych do pakowania, taśmy klejące, karty
abonamentowe (niemagnetyczne), czcionki drukarskie, matryce,
wizytówki, kartki pocztowe, notesy, notatniki, książeczki czekowe,
etui na książeczki czekowe, obsadki do piór, stalówki, grafiony, kosze na listy, bielizna stołowa i serwetki papierowe, papierowe obrusy i ręczniki, papierowe chusteczki do nosa, naklejki, stemple, pudełka kartonowe lub papierowe, 18 skóra i imitacja skóry, kufry,
torebki, torby na zakupy, torby na zakupy na kółkach, torby i plecaki
alpinistyczne i turystyczne, torby plażowe, torby podróżne, tornistry, torby i plecaki sportowe, plecaki, walizy, parasolki, parasole,
parasole przeciwsłoneczne, wizytowniki, portfele, portmonetki,
etui na klucze, 25 odzież, odzież sportowa, podkoszulki, obuwie,
nakrycia głowy, paski, rękawiczki, szale, szarfy, krawaty, wyroby
pończosznicze, skarpetki, pantofle domowe, obuwie plażowe, narciarskie, sportowe, bielizna osobista, kostiumy kąpielowe, rajtuzy,
garnitury, 28 gry, gry planszowe, zabawki, ozdoby choinkowe
(za wyjątkiem artykułów oświetleniowych), piłki do gry, stoły, kije
lub kule bilardowe, gry karciane lub towarzyskie, łyżwy, wrotki, hulajnogi, żaglówki, deskorolki lub deski surfingowe, kije do gry, narty,
ochraniacze do strojów sportowych), wolnostojące maszyny do gier
wideo, 34 przybory dla palaczy, etui, pudełka, kasetki na cygara, fajki, papierosy i zapałki, zapalniczki, popielniczki wykonane z metali
nieszlachetnych, 35 usługi konsultingowe, doradztwo zawodowe
w zakresie prowadzenia przedsiębiorstw handlowych lub przemysłowych, informacja o działalności gospodarczej i usługi doradcze,
doradztwo w zakresie dotyczące wyboru urządzeń informatycznych
i telekomunikacyjnych, usługi gromadzenia i organizowania danych
w plikach, usługi gromadzenia informacji, zestawień i badań statystycznych w zakresie działalności handlowej, usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych, telewizyjnych, multimedialnych i internetowych, publikowanie
bezpłatnych tekstów reklamowych, wynajem miejsc na reklamy, programy lojalnościowe, korespondencja reklamowa, reklama bezpośrednia drogą pocztową (ulotki, prospekty, druki, próbki), usługi
w zakresie produkcji audycji i filmów reklamowych, usługi w zakresie
badania opinii rynku, prowadzenie baz adresowych (mailing), usługi
administrowania wszelkimi urządzeniami i środkami transmisji sygnału telewizyjnego polegające na zarządzaniu urządzeniami służącymi do gromadzenia, przetwarzania, transmisji i tworzenia sygnału
telewizyjnego, usługi zarządzania, usługa obsługi menedżerskiej
polegająca na administrowaniu i zarządzaniu produkcją telewizyjną
i filmową, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania holdingami, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace
biurowe, usługi marketingowe, usługi w zakresie prowadzenia centrum informacji handlowej oraz informacji o działalności gospodarczej, organizacja wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych
i handlowych, prenumerata czasopism, pośrednictwo handlowe,
usługi w zakresie tworzenia nazw audycji, programów i różnego rodzaju imprez, informacja o działalności gospodarczej, agencje pośrednictwa pracy, rachunkowość, powielanie dokumentów, komputerowe zarządzanie plikami, usługi w zakresie zarządzania bazami
danych, usługi w zakresie zbierania i przetwarzania danych, mianowicie zbieranie, gromadzenie, systematyzacja danych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, badanie rynku, aukcje publiczne, promocja telewizyjna połączona z ofertą sprzedaży, administrowanie
powierzchniami wystawowymi o przeznaczeniu handlowym lub
reklamowym, usługi public relations, wynajmowanie czasu reklamowego (we wszystkich środkach masowego 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, gier komputerowych i telekomunikacyjnych, taśm wideo, odbiorników telewizyjnych, odtwarzaczy kaset video, odtwarzaczy, magnetofonów taśmowych, odbiorników radiowych, HI -FI, dekoderów, telefonów
komórkowych, komputerów, taśm magnetycznych, dystrybutorów
dysków klawiatur komputerowych, płyt kompaktowych audiowizu-
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alnych, optycznych dysków kompaktowych, magnetycznych nośników
danych, monitorów obrazowych, skanerów, drukarek komputerowych,
nagranego oprogramowania komputerowego, mikroprocesorów, modemów, monitorów, komputerów, pamięci komputerowej, komputerowego oprzyrządowania, sprzedaż detaliczna anten, usługi przeglądu
prasy, 37 usługi instalowania analogowych i cyfrowych dekoderów
i urządzeń do odbioru przekazu telewizyjnego, 38 łączność i telekomunikacja, łączność za pośrednictwem terminali komputerowych lub
światłowodów, informacja o telekomunikacji, agencje prasowe i informacyjne, komunikacja radiofoniczna, telegraficzna, telefoniczna
lub wideofoniczna, za pośrednictwem telewizji, przenośnego odtwarzacza kasetowego, przenośnego odtwarzacza wideo, drogą
wizjofoniczną, wideograficzną, interaktywną drogą wideofoniczną,
transmisja programów telewizyjnych i radiowych, przekazywanie
głosu i obrazu jakąkolwiek techniką, w tym cyfrową, usługa przekazu fonicznego, transmitowanie obrazu i dźwięku, rozpowszechnianie i przekaz analogowych i cyfrowych programów telewizyjnych
telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej dla abonentów, w tym
programów kodowanych, kinematograficznych, udostępnianie
i dostarczanie programów telewizyjnych oraz video na życzenie polegające na możliwości wirtualnego wypożyczania filmów i programów telewizyjnych, usługi wykonywane za pomocą łączy telewizji
kablowej, naziemnej, satelitarnej, cyfrowej polegające na przesyłaniu i transmisji informacji, dźwięku, obrazu, najem i wypożyczanie
dekoderów i odbiorników programów zakodowanych i zaszyfrowanych, przesyłanie informacji za pomocą transmisji danych, rozpowszechnianie programów audio, audiowizualnych, kinematograficznych, multimedialnych (tekstów i/lub obrazów stałych lub
animowanych) i/lub dźwięków muzycznych za pośrednictwem satelitów lub połączenia przewodowego odbiornikami telewizyjnymi
lub połączenie mikrofalowego z odbiornikami telewizyjnymi, lub
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie aparatury
i urządzeń teleinformatycznych i telematycznych, telefonów, telekopiarek, urządzeń do transmisji wiadomości, modemów, komunikacja za pośrednictwem sieci informatycznej, usługi w zakresie dostępu do zdalnego pobierania filmów i innych programów audio
i audio -wideo, usługi nadawania programów oraz usługi przewodników po kanałach telewizyjnych, usługi dostarczania dostępu
do sieci informatycznej, 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,
doradztwo w dziedzinie telekomunikacji, usługi telefoniczne, usługi telefonii komórkowej, usługi dostarczania wiadomości elektronicznych, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi dostarczania
dostępu do Internetu, oferowanie dostępu do konferencji elektronicznych i forów dyskusyjnych, oferowanie dostępu do stron www
w Internecie z muzyką lub utworami audiowizualnymi każdego rodzaju, oferowanie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej,
umożliwianie dostępu do wyszukiwarek w Internecie, usługi pomocy technicznej i doradztwa w dziedzinie komunikacji i telekomunikacji, wynajmowanie i wypożyczanie koderów i dekoderów, usługi
abonenckie w zakresie udostępniania programów audiowizualnych i programów audio dla osób trzecich, usługi abonenckie w zakresie udzielania dostępu do kanału telewizyjnego dla osób trzecich, świadczenie usług abonenckich w zakresie udostępniania
treści audiowizualnych i treści audio za pośrednictwem telefonu
lub komputera (Internetu) dla osób trzecich, świadczenie usług
abonenckich w zakresie telewizji mobilnej i telewizji internetowej,
41 usługi dostarczania rozrywki radiowej i telewizyjnej za pośrednictwem telewizji, komputera, przenośnego odtwarzacza muzyki,
przenośnego odtwarzacza obrazu, palmtopa, telefonu komórkowego, sieci komputerowych, Internetu, usługi w zakresie rekreacji,
działalność sportowa i kulturalna, usługi w zakresie organizowania,
nagrywania i montażu audycji radiowych i telewizyjnych, imprez
informatycznych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych,
konkursów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, organizowanie
konkursów, konferencji i kongresów, wystaw i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, wydawanie publikacji multimedialnych
i internetowych, usługi wydawnicze, produkcja spektakli, filmów,
filmów telewizyjnych, programów telewizyjnych, reportaży, debat,
wideogramów, nagrań fonograficznych, agencje teatralne, wypo-
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życzanie wideogramów, filmów, nagrań fonograficznych, taśm wideo, wypożyczanie filmów, wypożyczanie kinowej aparatury projekcyjnej, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń audio
i wideo, kamer, przenośnych odtwarzaczy muzyki, przenośnych
odtwarzaczy obrazu, dekoracji teatralnych i rekwizytów, produkcja
programów audiowizualnych, radiofonicznych i multimedialnych,
studia filmowe, organizowanie konkursów, spektakli, loterii, gier
o charakterze edukacyjnym lub rozrywkowym, rezerwowanie
miejsc na spektakle, wypożyczanie urządzeń dostępu do interaktywnych programów audiowizualnych, usługi reporterskie, fotoreportaże, usługi konsultingowe dotyczące technik audiowizualnych,
usługi gier oferowanych on -line (za pośrednictwem sieci komunikacyjnej), publikacje on-line, udostępnianie obiektów kinowych,
wypożyczanie ekranów i odtwarzaczy muzycznych, wypożyczanie
urządzeń i przyrządów audiowizualnych, usługi abonenckie w zakresie udzielania dostępu do urządzeń odtwarzających dźwięki
i obrazy, nośników audio i audiowizualnych, 42 działalność
badawczo -rozwojowa, badania techniczne, pomiary geodezyjne,
profesjonalne doradztwo w dziedzinie komputerów, świadczenie
usług wyszukiwarek w Internecie, projektowanie, wynajem i aktualizacja oprogramowania komputerowego, wypożyczanie urządzeń i przyrządów informatycznych, ekranów, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, wypożyczanie komputerów i urządzeń
komputerowych, opracowywanie systemów szyfrowania, odszyfrowywania, kontroli dostępu do programów telewizyjnych, radiowych, a także systemów do przesyłania informacji, kodowanie i dekodowanie sygnałów dźwiękowych i wizualnych, usługi w zakresie
opracowywania norm technicznych (standaryzacja), opracowywanie norm technicznych wytwarzanych produktów i usług telekomunikacyjnych, usługi w zakresie informacji o pogodzie, dzierżawa
plików komputerowych, usługi obsługi technicznej wszelkiego rodzaju urządzeń służących do produkcji telewizyjnej i filmowej,
45 usługi administrowania prawami własności intelektualnej,
udzielania licencji i pośrednictwa w obrocie prawami własności intelektualnej.

(111) 297123
(220) 2015 07 13
(210) 444666
(151) 2017 04 03
(441) 2016 02 29
(732) INMEDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Eqlub E CIGARETTES
(540)

(531) 26.04.02, 26.11.01, 29.01.12
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów leczniczych, 9 ładowarki, baterie, 34 papierosy, papierosy elektroniczne, papierosy
zawierające substytuty tytoniu nie do celów leczniczych, filtry do papierosów, tytoń, namiastki tytoniu, cygara, cygaretki, cygarnice, cygarniczki, fajki, zioła do palenia, przybory dla palaczy, papierośnice,
popielniczki dla palaczy, zapałki, zapalniczki, tabaka, tabakierki, ciekłe roztwory nikotyny do stosowania w e -papierosach, płyny do papierosów elektronicznych, filtry do e -papierosów, ustniki do papierosów, ustniki do e -papierosów, środki aromatyzujące do stosowania
w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, ustniki
z bursztynu do papierosów i cygar, waporyzatory dla palaczy do stosowania doustnego, jednorazowe e -papierosy / papierosy elektroniczne, smycze do e-papierosów.
(111) 297124
(220) 2015 07 15
(151) 2017 05 10
(441) 2015 10 26
(732) GÓRSKI MACIEJ, Kraków, PL.
(540) Chili Chili

(210) 444798
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(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 05.09.15, 05.09.23, 24.03.01, 24.03.07, 24.03.14, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 43 restauracje, restauracje samoobsługowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary].
(111) 297125
(220) 2015 09 29
(210) 447495
(151) 2017 05 22
(441) 2016 01 04
(732) KLEIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brześć Kujawski, PL.
(540) Q BIOROLNA
(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, izolacje budowlane,
tynki, tynki mineralne i akrylowe, posadzki samopoziomujące, grunty budowlane, zaprawy cementowe.
(111) 297126
(220) 2015 11 30
(210) 449812
(151) 2017 05 11
(441) 2016 02 29
(732) FUNDACJA CENTRUM EUROPEJSKIE-NATOLIN, Warszawa, PL.
(540)

(531) 07.01.01, 07.01.08
(510), (511) 16 drukowane materiały szkoleniowe, publikacje drukowane, ulotki, afisze, plakaty, albumy, książki, broszury, podręczniki,
papier do pisania, certyfikaty drukowane, pisaki, pióra żelowe, notatniki ilustrowane, kalendarze drukowane, papier, odbitki fotograficzne, kartki na notatki, 35 usługi w zakresie doradztwa, konsultacji
i badań w zakresie działalności gospodarczej, reklama, marketing,
doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie
outsourcingu, analiza kosztów, analiza funkcjonowania firm, analiza
rynku, dostarczanie informacji dotyczących działalności gospodarczej, audyty, doradztwo związane z audytami, sprzedaż detaliczna
i hurtowa następujących towarów: książki, czasopisma, materiały
drukowane, CD, DVD, twarde dyski, pamięci przenośne, inne nośniki
cyfrowe zawierające nagrania o charakterze edukacyjnym, 41 szkolenia, usługi edukacyjne, usługi szkoleniowe, doradztwo szkoleniowe
w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo
zawodowe, dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja dorosłych, edukacja, Informacja o edukacji, kongresy, organizowanie i/
lub prowadzenie kongresów, opracowywanie podręczników eduka-
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cyjnych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizacja egzaminów edukacyjnych, przeprowadzanie egzaminów, organizowanie i/lub prowadzenie konferencji, organizowanie i/lub prowadzenie
kongresów, organizowanie i/lub prowadzenie seminariów, organizowanie i/lub prowadzenie sympozjów, organizowanie i/lub prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie konkursów, organizowanie kursów szkoleniowych, produkcja filmów szkoleniowych,
produkcja filmów w celach edukacyjnych, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, przygotowanie tekstów do publikacji,
przygotowywanie programów szkoleniowych, publikacja broszur,
publikacja czasopism internetowych, publikacja i edycja materiałów
drukowanych, publikacja literatury instruktażowej, publikowanie,
certyfikacja nagród edukacyjnych i szkoleniowych, edukacja on-line,
prowadzenie kursów e -learningowych, udostępnianie materiałów
edukacyjnych za pomocą Internetu, Informacja o edukacji udostępniana on-line, 43 udostępnianie i/lub wynajmowanie wnętrz na spotkania i konferencje.

(111) 297127
(220) 2016 01 08
(210) 451162
(151) 2017 05 11
(441) 2016 04 11
(732) EGI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) samotne serca
(510), (511) 35 promowanie towarów i usług osób trzecich w internecie, doradztwo marketingowe w zakresie serwisów społecznościowych, usługi agencji reklamowej, projektowanie, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, produkcja reklam w formie
audycji i filmów reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych i drukowanych, usługi marketingowe,
publikacja tekstów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, organizowanie targów i wystaw handlowych i reklamowych, usługi agencji
informacji handlowej, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja
komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami,
public relations, kreowanie wizerunku firmy, usług i towaru, zarządzanie miejscami wystawowymi, 38 usługi agencji prasowych w zakresie ogłoszeń prasowych, udostępnianie pokoi rozmów i elektronicznych tablic ogłoszeń online dla zarejestrowanych użytkowników
do transmisji wiadomości ogólnych i dotyczących życia społeczności
wirtualnych, usługi telekomunikacyjne a mianowicie transmisja tekstu i obrazu, zapewnianie dostępu do platform internetowych w celu
wymiany zdjęć cyfrowych, usługi dostarczania wiadomości elektronicznych, zapewnianie elektronicznej i cyfrowej transmisji głosu,
danych i obrazów, usługi wyszukiwania użytkowników i wysyłania
im wiadomości elektronicznych, udostępnianie komputerowych
baz danych online i przeszukiwalnych baz danych online w zakresie
przesyłania treści i obrazów, udostępnianie wirtualnych społeczności
oraz udostępnianie forów online w celu umożliwiania komunikacji,
usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], udostępnianie
internetowego forum dyskusyjnego, przydzielanie dostępu do baz
danych, poczta elektroniczna, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi rozprowadzania ogłoszeń i informacji,
a mianowicie udostępnianie przestrzeni na ogłoszenia przez sieć
komputerową, udostępnianie komputerowych baz danych online
oraz przeszukiwalnych baz danych online w dziedzinie ogłoszeń,
41 usługi w zakresie nauczania poprzez telefon, internet, radio i telewizję, serwisy internetowe jako serwisy informacyjne poprzez internet dotyczące edukacji, sportu i rozrywki, serwisy rozrywkowe udostępniane za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, w tym
internet i telefonię mobilną, informacja o nauczaniu, kształceniu,
rozrywce, działalności sportowej i kulturalnej, usługi organizowania
obozów wakacyjnych, organizowanie i prowadzenia warsztatów,
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 w zakresie edukacji lub rozrywki, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, publikacje elektroniczne on-line książek
i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania,
publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, usługi prowadzenia klubów w zakresie rozrywki lub nauczania, usługi prowadzenia klubów
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promujących zdrowie i kulturę fizyczną, organizowanie loterii, usługi
studiów filmowych, produkcja filmów innych niż reklamowych, usługi udostępniania gier on-line, usługi związane z organizacją imprez
karaoke, promowanie kultury fizycznej, organizowanie balów, organizowanie konkursów piękności, organizowanie przyjęć, organizowanie spektakli, usługi pisania tekstów, 42 usługi komputerowe
a mianowicie hosting obiektów sieciowych online na rzecz osób
trzecich do organizowania i prowadzenia spotkań, zebrań i dyskusji interaktywnych, usługi komputerowe w postaci udostępniania
spersonalizowanych stron internetowych zawierających informacje
i osobiste profile zdefiniowane przez użytkownika, administrowanie
portalami internetowymi, dostarczanie aplikacji oprogramowania
umożliwiającego załadunek, prezentację, wizualizację i redagowanie
blogów, udostępnianie oprogramowania do zamieszczania i czytania ogłoszeń, tworzenia i utrzymywania społeczności wirtualnych,
udostępnianie oprogramowania do tworzenia sieci kontaktów
społecznych i przesyłania danych tekstowych i obrazowych, usługi
na rzecz osób trzecich: usługi w zakresie projektowania komputerowego, usługi w zakresie projektowania graficznego, usługi artystów
grafików, projektowanie, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, administrowanie stronami komputerowymi, doradztwo komputerowe, wypożyczanie serwerów (hosting), 45 usługi informacyjne w zakresie serwisów społecznościowych online, usługi prawne,
biura i agencje matrymonialne, usługi serwisów społecznościowych
online, agencje pośrednictwa w zawieraniu znajomości, doradztwo
matrymonialne polegające na wykonaniu analiz i testów osobowości, dopasowywaniu osobowości, doradztwo przy inicjowaniu związków i małżeństw, organizowanie spotkań towarzyskich, ustalanie
horoskopów, planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych, dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista].

(111) 297128
(220) 2016 01 08
(210) 451164
(151) 2017 05 11
(441) 2016 04 11
(732) EGI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) SamotneSerca.pl
(540)

Kolor znaku: niebieski, różowy, błękitny
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 promowanie towarów i usług osób trzecich w internecie, doradztwo marketingowe w zakresie serwisów społecznościowych, usługi agencji reklamowej, projektowanie, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, produkcja reklam w formie
audycji i filmów reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych i drukowanych, usługi marketingowe,
publikacja tekstów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, organizowanie targów i wystaw handlowych i reklamowych, usługi agencji
informacji handlowej, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja
komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami,
public relations, kreowanie wizerunku firmy, usług i towaru, zarządzanie miejscami wystawowymi, 38 usługi agencji prasowych w zakresie ogłoszeń prasowych, udostępnianie pokoi rozmów i elektronicznych tablic ogłoszeń online dla zarejestrowanych użytkowników
do transmisji wiadomości ogólnych i dotyczących życia społeczności
wirtualnych, usługi telekomunikacyjne a mianowicie transmisja tekstu i obrazu, zapewnianie dostępu do platform internetowych w celu
wymiany zdjęć cyfrowych, usługi dostarczania wiadomości elektronicznych, zapewnianie elektronicznej i cyfrowej transmisji głosu,
danych i obrazów, usługi wyszukiwania użytkowników i wysyłania
im wiadomości elektronicznych, udostępnianie komputerowych
baz danych online i przeszukiwalnych baz danych online w zakresie
przesyłania treści i obrazów, udostępnianie wirtualnych społeczności
oraz udostępnianie forów online w celu umożliwiania komunikacji,
usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], udostępnianie
internetowego forum dyskusyjnego, przydzielanie dostępu do baz
danych, poczta elektroniczna, komunikacja za pośrednictwem tele-
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fonów komórkowych, usługi rozprowadzania ogłoszeń i informacji,
a mianowicie udostępnianie przestrzeni na ogłoszenia przez sieć
komputerową, udostępnianie komputerowych baz danych online
oraz przeszukiwalnych baz danych online w dziedzinie ogłoszeń,
41 usługi w zakresie nauczania poprzez telefon, internet, radio i telewizję, serwisy internetowe jako serwisy informacyjne poprzez internet dotyczące edukacji, sportu i rozrywki, serwisy rozrywkowe udostępniane za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, w tym
internet i telefonię mobilną, informacja o nauczaniu, kształceniu,
rozrywce, działalności sportowej i kulturalnej, usługi organizowania
obozów wakacyjnych, organizowanie i prowadzenia warsztatów,
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 w zakresie edukacji lub rozrywki, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, publikacje elektroniczne on-line książek
i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania,
publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, usługi prowadzenia klubów w zakresie rozrywki lub nauczania, usługi prowadzenia klubów
promujących zdrowie i kulturę fizyczną, organizowanie loterii, usługi
studiów filmowych, produkcja filmów innych niż reklamowych, usługi udostępniania gier on-line, usługi związane z organizacją imprez
karaoke, promowanie kultury fizycznej, organizowanie balów, organizowanie konkursów piękności, organizowanie przyjęć, organizowanie spektakli, usługi pisania tekstów, 42 usługi komputerowe
a mianowicie hosting obiektów sieciowych online na rzecz osób
trzecich do organizowania i prowadzenia spotkań, zebrań i dyskusji interaktywnych, usługi komputerowe w postaci udostępniania
spersonalizowanych stron internetowych zawierających informacje
i osobiste profile zdefiniowane przez użytkownika, administrowanie
portalami internetowymi, dostarczanie aplikacji oprogramowania
umożliwiającego załadunek, prezentację, wizualizację i redagowanie
blogów, udostępnianie oprogramowania do zamieszczania i czytania ogłoszeń, tworzenia i utrzymywania społeczności wirtualnych,
udostępnianie oprogramowania do tworzenia sieci kontaktów
społecznych i przesyłania danych tekstowych i obrazowych, usługi
na rzecz osób trzecich: usługi w zakresie projektowania komputerowego, usługi w zakresie projektowania graficznego, usługi artystów
grafików, projektowanie, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, administrowanie stronami komputerowymi, doradztwo komputerowe, wypożyczanie serwerów (hosting), 45 usługi informacyjne w zakresie serwisów społecznościowych online, usługi prawne,
biura i agencje matrymonialne, usługi serwisów społecznościowych
online, agencje pośrednictwa w zawieraniu znajomości, doradztwo
matrymonialne polegające na wykonaniu analiz i testów osobowości, dopasowywaniu osobowości, doradztwo przy inicjowaniu związków i małżeństw, organizowanie spotkań towarzyskich, ustalanie
horoskopów, planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych, dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista].

(111) 297129
(220) 2016 08 05
(210) 460000
(151) 2017 05 17
(441) 2017 01 30
(732) INR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz, PL.
(540) SĄCZ
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki chemiczne dla gospodarstwa domowego przeznaczone do utrzymania czystości, środki wybielające, środki czystości, detergenty, środki do polerowania, szorowania i ścierania,
ściereczki nasączane detergentami, środki odświeżające powietrze
(zapachowe), środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń,
środki wybielające stosowane w pralnictwie, chemiczne produkty
do ożywiania kolorów w praniu, krochmal i preparaty do krochmalenia, pasty do podłogi i mebli, mydła, mydła dezynfekujące, mydła
dezodoryzujące, olejki eteryczne, olejki do celów perfumeryjnych,
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kosmetyki, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, balsamy
inne niż do celów medycznych, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, preparaty do golenia, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty do pielęgnacji paznokci, płyny i preparaty do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, perfumy, makijaż, antyperspiranty, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, pasty do butów, kremy
do butów, środki konserwacji skóry, preparaty kosmetyczne do odchudzania, żele do masażów, 21 przybory oraz pojemniki kuchenne
i gospodarstwa domowego takie jak: łopatki i łyżki kuchenne, obieraczki i drylownice, otwieracze i korkociągi, tarki, tłuczki i szczypce
kuchenne, blaty i formy do pieczenia, formy i foremki, chlebaki, czajniki, garnki i patelnie, przykrywki do naczyń i garnków, maselniczki,
nieelektryczne wyciskarki i praski kuchenne, miski, młynki nieelektryczne, naczynia żaroodporne, pojemniki kuchenne, pojemniki
do przechowania żywności, sitka i cedzaki, solniczki i pieprzniczki,
stolnice i wałki, tace, termosy, deski do krojenia, salaterki, serwisy kuchenne, ręczniczki i szmatki kuchenne, naczynia kuchenne, dzbanki
do kawy, filiżanki, kubki, naczynia do picia, porcelana, drobne naczynia kuchenne, artykuły przemysłowe dla gospodarstwa domowego takie jak: butelki dla niemowląt, otwieracze do butelek, deski
do prasowania, dozowniki mydła, gąbki, gofrownice do ciast nieelektryczne, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosze na papier, kosze
na odpadki, doniczki do kwiatów, miotły, miseczki, miski, mopy,
pojemniki na słodycze, pudelka na kanapki, pudelka na herbatę,
pokrowce do desek do prasowania, rękawice ogrodnicze, skarbonki, szczotki do czyszczenia pojemników, szczotki do mycia naczyń,
szczotki do misek klozetowych, wiadra, 29 mięso, mięso konserwowane, mięso wędzone, kiełbasy, szynki, wędliny, kaszanki, filety rybne, żywność produkowana z ryby, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty
mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, galarety mięsne, dżemy, kompoty, jaja, mleko, mleko sojowe,
mleko skondensowane, produkty mleczne, kefir, maślanka, koktajle
mleczne, masło, kremy na bazie masła, sery, oleje i tłuszcze jadalne,
konserwy, konserwy mięsne, konserwy rybne, przetwory z owoców
lub warzyw, pikle, płatki, przeciery, kapusta kwaszona, korniszony,
grzyby konserwowane, kompoty, owoce morza, sałatki owocowe,
sałatki warzywne, przeciery rybne, przeciery warzywne, buliony
i rosołki, przekąski na bazie owoców, rodzynki, nasiona spożywcze,
orzeszki przetworzone, chipsy owocowe, warzywne i ziemniaczane,
30 kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa, ryż, tapioka i sago, mąka
i produkty zbożowe, kasza, makarony, muesli, naleśniki, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, słodycze, batoniki, batony, biszkopty, chałwa, cukierki, gumy do żucia, ciasto w proszku, czekolada, lody, cukier,
miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), ketchup, majonez, musztarda, przyprawy
do potraw i zup, zioła konserwowane, aromaty do żywności, aromaty
do ciast, ocet, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, puddingi, żywność na bazie maki, chipsy zbożowe, napoje na bazie kawy, napoje
na bazie czekolady, napoje na bazie herbaty, pizze, 31 świeże owoce
i warzywa, ziemniaki, zboże, żyto, otręby, owies, orzechy, pokarm dla
zwierząt, rośliny strączkowe świeże, zioła ogrodowe świeże, nasiona,
naturalne rośliny i kwiaty, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz
inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje gazowane, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje na bazie owoców i warzyw, aperitify bezalkoholowe, lemoniady, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), aperitify alkoholowe,
brandy, wina, whisky, likiery, wódka, rum, nalewki, curacao, koktajle
alkoholowe, 34 tytoń, przybory dla palaczy, zapałki, cygara, papierosy, cygaretki, fajki, filtry do papierosów, gaz do zapalniczek, bibułka
papierosowa, filtry do papierosów, tabaka, tabakierki, ustniki do papierosów, papierosy elektroniczne, pojemniki na zapałki, popielniczki dla palaczy, 35 zarządzanie w działalności handlowej, zarządzanie
działalnością gospodarczą, organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzanie personelem, zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie następujących towarów: produkty
spożywcze, w tym mięso, wędliny, nabiał, wyroby cukiernicze i piekarnicze, warzywa i owoce, alkohole, wody mineralne, napoje bezalkoholowe, soki, piwo, artykuły przemysłowe, wyroby chemiczne,
artykuły gospodarstwa domowego, odzież, obuwie i nakrycia głowy,
galanteria skórzana, wyroby tytoniowe, zapałki, artykuły papiernicze
i szkolne, zabawki, gazety, kosmetyki, kwiaty, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
wynajmowanie nośników reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, 36 usługi administrowania nieruchomościami, dzier-
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żawa nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie pomieszczeń biurowych oraz powierzchni handlowych.

(111) 297130
(220) 2016 08 30
(151) 2017 05 09
(441) 2016 12 05
(732) Polsat Brands AG, Buttikon, CH.
(540) WYSMAKOWANI
(540)

(210) 460896

Kolor znaku: zielony
(531) 05.09.15, 05.09.21, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, dyski kompaktowe
audio -video, gry komputerowe, programy komputerowe ładowalne, programy komputerowe nagrane, optyczne nośniki informacji,
notesy elektroniczne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne
USB, pliki do ściągnięcia do telefonu komórkowego, podkładki pod
myszy komputerowe, pokrowce na laptopy, przenośne odtwarzacze
mediów, publikacje elektroniczne ładowalne, translatory elektroniczne kieszonkowe, filmy rysunkowe animowane, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, urządzenia
do kodowania lub dekodowania, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, dyski do nagrywania i rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe,
audio -wideo i optyczne, urządzenia do gier działające wyłącznie
z odbiornikiem telewizyjnym, odtwarzacze płyt kompaktowych,
publikacje elektroniczne, 16 kalendarze, książki, gazety, czasopisma,
wydawnictwa jednorazowe, katalogi, komiksy, fotografie, notesy,
pióra, długopisy, ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, torby, koperty i woreczki do pakowania z papieru lub z tworzyw
sztucznych, 25 odzież, nakrycia głowy, odzież gimnastyczna i sportowa, 35 usługi agencji reklamowych, produkcja reklam telewizyjnych,
radiowych, kinowych, prasowych, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
reklamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz
danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, oferowanie towarów z myślą o osobach trzecich zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, nagrań
opublikowanych utworów, wyposażenia gospodarstw domowych,
sprzętu elektronicznego do odbioru programów radiowych i telewizyjnych, przeglądów prasy, sprzętu telekomunikacyjnego, nośników
formatów MP3, tak by umożliwić ich obejrzenie i dokonanie zakupu
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługa prowadzenia portali
internetowych w zakresie tematyki kulinarnej, 38 usługi w zakresie
prowadzenia agencji informacyjnych lub prasowych, emisja radiowa i telewizyjna, transmisja programów radiowych i telewizyjnych,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, poczta elektroniczna,
przekaz satelitarny, telewizja kablowa, łączność poprzez terminale
komputerowe, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji,
wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, emisja programów
telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci komputerowych,
sieci telekomunikacyjnych i sieci telefonii komórkowej: usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpowszechniania
wiadomości i aktualności, utrzymywania stron, prowadzenia forów,
przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, prognoz
pogody, wyszukiwarek internetowych, zarządzania kontami abonentów, udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych,
informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru
pakietów programowych programów telewizyjnych i radiowych, aukcji publicznych, badania opinii publicznej, badania rynku, reklamy
na rzecz osób trzecich, informacji handlowej, informacji o działalności gospodarczej, przeglądów prasy, programów o tematyce kulinarnej, 41 produkcja filmów, programów telewizyjnych i radiowych,
opracowywanie filmów, informacja o rozrywce, edukacji, rekreacji,
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organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych,
publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
publikacje elektroniczne on-line, kursy korespondencyjne, edukacja za pośrednictwem telewizji, radia, sieci komputerowej, montaż
programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, studia
filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, pisanie scenariuszy, organizowanie i realizacja spektakli, koncertów, widowisk plenerowych,
produkcja filmów, programów telewizyjnych i radiowych o tematyce
kulinarnej.

(111) 297131
(220) 2015 10 16
(210) 448152
(151) 2017 05 12
(441) 2016 01 18
(732) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko -Biała, PL.
(540) GRIPAXINC17
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, suplementy diety, suplementy mineralne
do żywności, oleje lecznicze, zioła lecznicze.
(111) 297132
(220) 2016 09 01
(210) 460981
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) BŁYSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jastrzębie-Zdrój, PL.
(540) Provocater
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 3 lakiery do paznokci, lakiery do paznokci w pisaku, lakiery nawierzchniowe do paznokci, emalie do paznokci, utwardzacze do paznokci, preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, podkłady do lakierów do paznokci, żel
do paznokci, brokat do paznokci, kremy do paznokci, zmywacze
do paznokci, kosmetyki do paznokci, odżywki do paznokci, emulsje do wzmacniania paznokci, rozjaśniacze do paznokci, preparaty
do kuracji paznokci, klej do utwardzania paznokci, naklejane ozdoby do paznokcie, kalkomanie do ozdabiania paznokci, papier ścierny
do paznokci, proszek do polerowania paznokci, kleje do mocowania
sztucznych paznokci, odżywki, kremy i olejki do skórek wokół paznokci, środki do usuwania paznokci żelowych, sztuczne paznokcie,
proszki i powłoki do nadawania kształtu sztucznym paznokciom, waciki do celów kosmetycznych, 8 pilniki do paznokci, cążki do paznokci, obcinacze do paznokci, elektryczne i nieelektryczne polerki do paznokci, nożyczki do paznokci, nożyczki do skórek wokół paznokcia,
przybory do manicure i pedicure, zestawy do manicure, 11 lampy
do paznokci, kwarcowe lampy ultrafioletowe do celów kosmetycznych.
(111) 297133
(220) 2016 09 06
(210) 461173
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) MPS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin, PL.
(540) MPS
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty
do czyszczenia i odświeżania, preparaty do pielęgnacji zwierząt,
środki toaletowe, środki ścierne i polerskie, wosk krawiecki i szewski,
aromaty, aromaty [olejki aromatyczne], aromaty do ciast (olejki eteryczne), aromaty do napojów [olejki eteryczne], aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych, aromaty spożywcze sporządzone
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z olejków eterycznych, aromatyczne olejki eteryczne, cytrynowe
olejki eteryczne, cytrynowe olejki eteryczne, emulgowane olejki eteryczne, esencja badianowa, esencja mięty [olejek eteryczny], esencje
eteryczne, esencje i olejki eteryczne, geraniol, kadzidła zapachowe
oczyszczające [kunko], naturalne olejki eteryczne, olejek golteriowy,
olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek miętowy surowy, olejek różany, olejek sosnowy, olejek z drzewa herbacianego, zmieszane olejki eteryczne, woda kwiatowa, terpeny [olejki
eteryczne], saflor, roślinne olejki eteryczne, preparaty aromaterapeutyczne, polepszacze smaku do żywności [olejki eteryczne], olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, olejki zapachowe, olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych,
olejki nielecznicze, olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki
eteryczne z drzewa cedrowego, olejki eteryczne na kojenie nerwów,
olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, olejki eteryczne do użytku w procesach produkcyjnych, olejki eteryczne
do użytku w gospodarstwie domowym, olejki eteryczne do użytku
przemysłowego, olejki eteryczne do użytku osobistego, olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, olejki eteryczne, olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], olejki do perfum i zapachów, olejki
do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], olejki destylowane
do pielęgnacji urody, preparaty do czyszczenia i polerowania skóry
i butów, preparaty do prania, środki do czyszczenia pojazdów, środki
zapachowe do celów domowych, amoniak [alkalia lotne] stosowany
jako detergent, amoniak do czyszczenia, antypoślizgowe płyny
do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, barwniki do celów kosmetycznych, benzyna do wywabiania plam, chusteczki zawierające
preparaty czyszczące, czyszczące rozpuszczalniki o właściwościach
emulgujących, detergenty, detergenty bakteriobójcze, detergenty
do muszli klozetowych, detergenty do użytku domowego, detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, detergenty do zmywania
naczyń, detergenty do zmywarek do naczyń, detergenty do zmywarek w postaci żelu, detergenty inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, detergenty przygotowane z ropy naftowej, detergenty w piance, detergenty w stanie
stałym o przedłużonym uwalnianiu do udrażniania rur kanalizacyjnych, gotowy wosk do polerowania, mydło alkaliczne, mydło w płynie do mycia naczyń, nasączone ściereczki do polerowania, naturalne olejki do celów oczyszczających, naturalne pasty do podłóg,
naturalne woski do podłóg, nawilżane chusteczki nasączone środkiem oczyszczającym, ług sodowy, mydła do użytku domowego, mydła do czyszczenia przedmiotów wykonanych ze skóry, mieszanki
usuwające farbę, mieszanki polerujące, mieszanki do pielęgnacji
podłóg, mieszanki do mycia okien, mieszanki detergentów do czyszczenia kijów golfowych, mieszanki czyszczące do usuwania plam,
mieszanka do polerowania podłóg, mieszaniny do nabłyszczania
podłóg, mieszaniny do czyszczenia ubikacji, lakiery (środki do usuwania-), krochmal do czyszczenia, kremy do polerowania, kreda
czyszcząca, Javelle (woda-), impregnowane chusteczki papierowe
do czyszczenia naczyń, płyny do szorowania, płyny do mycia, płyny
do czyszczenia, płyny czyszczące do czcionek maszyn do pisania,
płynne detergenty do zmywarek, płyn do mycia naczyń, preparaty
do czyszczenia podłóg, preparaty czyszczące, którymi nasączone
są myjki, preparaty czyszczące w postaci pianek, preparaty czyszczące do stosowania na płytkach, preparaty czyszczące do piekarników,
preparaty czyszczące do kamieniarki, preparaty czyszczące do dywanów, preparaty czyszczące do czyszczenia rur kanalizacyjnych,
powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, preparaty
antystatyczne do celów domowych, popiół wulkaniczny do czyszczenia, perfumy do tektury, perfumy do ceramiki, pałeczki zapachowe, pasty płynne do podłóg, pasta do podłogi, olejek terpentynowy
[preparat odtłuszczający], oleje czyszczące, odplamiacz, preparaty
odtłuszczające do silników, preparaty myjące, preparaty do wywabiania plam, preparaty do wybielania, preparaty do usuwania wosku
z podłóg, preparaty do usuwania wosku, preparaty do usuwania
tłuszczu, preparaty do usuwania powłok podłogowych, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do usuwania plam do artykułów gospodarstwa domowego, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowego, preparaty do udrażniania
rur, preparaty do polerowania pielęgnujące drewno, preparaty
do polerowania, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do odnawiania i polerowania, preparaty do odbarwiania, preparaty do oczyszczania rur odpływowych, preparaty do nadawania połysku, preparaty do nabłyszczania owoców, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty
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do mycia przednich szyb samochodowych, preparaty do czyszczenia
tapet, preparaty do czyszczenia szkła, preparaty do czyszczenia i nabłyszczania liści roślin, środek do polerowania mebli, środek do polerowania chromu, środek do czyszczenia mebli, środek do czyszczenia czajników, ściereczki nasączone środkiem do zmywania naczyń,
ściereczki nasączone preparatem czyszczącym do czyszczenia okularów, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, ściereczki
do czyszczenia nasączone preparatami do polerowania, spraye zapachowe do odświeżania tkanin, róż polerski, roztwory do szorowania,
roztwory do czyszczenia szkieł okularów, roztwory czyszczące
do dentystycznych ultradźwiękowych urządzeń sterylizacyjnych,
rozpuszczalniki do usuwania lakierów, rozpuszczalniki do usuwania
farb, rozpuszczalniki alkoholowe będące preparatami czyszczącymi,
rdza (preparaty do usuwania-), proszki do prania, proszki do polerowania, proszek do zmywarek, proszek do szorowania, produkty
do udrażniania odpływów i zlewów, preparaty wybielające do użytku domowego, preparaty odtłuszczające na bazie rozpuszczalnika,
preparaty odtłuszczające do celów domowych, środki do usuwania
kamienia, środki do płukania do zmywarek do naczyń, środki do płukania do zmywarek, środki do polerowania w aerozolu, środki do polerowania podłóg i mebli, środki do polerowania instrumentów muzycznych, środki do mycia owoców i warzyw, środki do czyszczenia
toalet, środki do czyszczenia tapicerki, środki do czyszczenia opon
o białych bokach, środki do czyszczenia okien w formie rozpylacza,
środki do czyszczenia liści roślin, środki do czyszczenia kuwet, środki
do czyszczenia chromu, środki czyszczące w sprayu do użytku domowego, środki czyszczące w sprayu do tekstyliów, środki czyszczące w aerozolu do odświeżania sportowych ochraniaczy do ust, środki
czyszczące do zamrażarek, środki czyszczące do użytku domowego,
środki czyszczące do usuwania plam, środki czyszczące do metalu,
środki czyszczące do kamienia, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące, środek do usuwania kleju
do charakteryzacji, żrące środki czyszczące, środki zapachowe do samochodów, środki z dezodorantem do czyszczenia kuwet, środki
ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, środki usuwające farbę,
środki polepszające działanie detergentów, środki nadające połysk
do czyszczenia okien, środki do zmywania naczyń, środki do usuwania wosku z podłóg [preparaty do szorowania], środki do usuwania
plam, środki do usuwania kryształów soli, zmywaki nasączone mydłem, wywabiacze plam zostawianych przez zwierzęta domowe, wybielacz do użytku domowego, wosk polerski, wosk do podłóg, woda
zapachowa do bielizny, terpentyna do usuwania plam z tłuszczu, tabletki do zmywarek, szampony do czyszczenia dywanów, substancje
do usuwania graffiti, substancje do szorowania, szampony dla zwierząt domowych, odświeżacze oddechu dla zwierząt, niemedyczne
płyny do płukania jamy ustnej dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt,
dezodoranty dla zwierząt, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, bawełniane płatki kosmetyczne, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, gaziki do celów
kosmetycznych, henna [barwnik kosmetyczny], henna w proszku,
kamienie do wygładzania stóp, klej do charakteryzacji do użytku kosmetycznego, klej do peruk, kleje do celów kosmetycznych, kleje
do przymocowywania sztucznych włosów, kosmetyki, kosmetyki
do użytku osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki w formie olejków, kreda do użytku kosmetycznego, krem do skórek wokół paznokci, kremy do masażu,
nie do celów leczniczych, lakier do celów kosmetycznych, maści
do celów kosmetycznych, płatki oczyszczające nasączone preparatami toaletowymi, płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty do pedicure, preparaty do czyszczenia nosa do celów higieny osobistej, perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], papierowe
ręczniki do rąk nasączone kosmetykami, olejki toaletowe, olejki mineralne [kosmetyki], olejki i płyny do masażu, olejki do masażu, nielecznicze, olejki do masażu, olejki do celów kosmetycznych, olejek
bergamotowy, odżywki do skórek wokół paznokci, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt,
nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze mleczka, nielecznicze kuracje do skóry głowy, nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, żel z aloesem
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do celów kosmetycznych, środki wyszczuplające [kosmetyki], inne
niż do celów medycznych, środki do usuwania skórek wokół paznokci, środki do usuwania paznokci żelowych, środki czyszczące
do szczoteczek i pędzelków kosmetycznych, zestawy kosmetyków,
woski do masażu, wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, wodorosty do zastosowań w kosmetologii, wata do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, tłuszcze do celów
kosmetycznych, pumeksy do ciała, pumeks, preparaty ścierne do ciała, preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym, preparaty
kosmetyczne do twarzy, preparaty kosmetyczne do przyspieszania
schnięcia lakieru na paznokciach, dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki do makijażu, mydła i żele, preparaty do depilacji i golenia,
preparaty do kąpieli, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
do włosów, barwniki kosmetyczne, bazy do ust neutralizujące odcień
ust, brokat w formie sprayu do użytku jako kosmetyk, chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami oczyszczającymi do twarzy, chusteczki nasączone olejkami eterycznymi, do użytku kosmetycznego,
chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki
oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, dwustronne tasiemki
do podklejania powiek, emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, henna do celów kosmetycznych, kosmetyki do pielęgnacji urody,
kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki koloryzujące do skóry,
kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], kosmetyki w postaci kremów, kremy BB, kremy do mycia, płyny pielęgnacyjne, płynne kremy
[kosmetyki], preparaty kolagenowe do zastosowań kosmetycznych,
preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do kuracji paznokci, preparaty do higieny
intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty czyszczące do użytku osobistego, pianki pod prysznic, pianki
oczyszczające do skóry, pianki do oczyszczania ciała, pianka pod
prysznic i do kąpieli, peeling do stóp, papierowe ręczniki do rąk nasączone środkami czyszczącymi, opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, odżywki do paznokci, oczyszczające maseczki do twarzy, nielecznicze płukanki do irygacji, nielecznicze
preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do namaczania stóp, nawilżane chusteczki kosmetyczne, nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], mleczko kosmetyczne, kremy i balsamy
kosmetyczne, żelowe maseczki na oczy, żel pod prysznic i do kąpieli,
środki do czyszczenia rąk, serum pielęgnacyjne, serum do celów kosmetycznych, pumeksy do użytku osobistego, pumeks sztuczny, puder w kremie do twarzy, produkty do mycia rąk, preparaty pod prysznic, preparaty myjące do użytku osobistego, preparaty kosmetyczne
powstrzymujące odrastanie owłosienia, preparaty kosmetyczne
do ujędrniania biustu, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, preparaty koloryzujące do celów kosmetycznych, aerozole
do gardła [nielecznicze], nielecznicze pasty do zębów, nielecznicze
spraye do jamy ustnej, nielecznicze środki do mycia zębów, odświeżacze do ust w postaci patyczków do żucia z ekstraktów z brzozy,
odświeżacze oddechu, odświeżacze oddechu, nie do celów medycznych, paski do wybielania zębów nasączone preparatami do wybielania zębów [kosmetyki], paski odświeżające oddech, paski wybielające zęby, pasta do zębów, pasta do zębów w postaci stałej, w formie
sypkiej, pasty do zębów do celów medycznych, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do czyszczenia zębów, preparaty
do pielęgnacji zębów, preparaty do polerowania protez dentystycznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
produkty do odświeżania oddechu w sprayu, proszek do czyszczenia
zębów, proszek do zębów, płyn do czyszczenia zębów, płyny
do czyszczenia zębów, płyny do płukania jamy ustnej, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, żele do wybielania zębów, żele
do czyszczenia zębów, środki do polerowania zębów, środki
do czyszczenia zębów w formie gumy do żucia, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, środki do czyszczenia zębów, tabletki wybarwiające do użytku osobistego w wykrywaniu
kamienia nazębnego, zestawy produktów do higieny jamy ustnej,
spraye do jamy ustnej, nie do celów medycznych, proszek do zębów
w formie pasty, aromaty do perfum, bazy do perfum kwiatowych,
bursztyn [wyroby perfumeryjne], chusteczki perfumowane, dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], ekstrakty kwiatowe [perfumy],
ekstrakty perfum, heliotropina, jednorazowe ściereczki nasączane
wodą kolońską, jonony [wyroby perfumeryjne], kremy do aromaterapii, kremy perfumowane, mięta do wyrobów perfumeryjnych, naturalne środki perfumeryjne, olejek lawendowy do użytku kosmetycz-
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nego, olejek różany do celów kosmetycznych, olejki naturalne
do perfum, olejki pimentowe, perfumeryjny olejek miętowy, perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, perfumowane wody toaletowe, perfumy, perfumy do zastosowań przemysłowych, perfumy
o zapachu drewna cedrowego, perfumy w płynie, zapachy, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, woda toaletowa zawierająca
olej z mieliznówki chińskiej, woda toaletowa, woda perfumowana,
woda lawendowa, woda kolońska, waniliowe środki perfumeryjne,
wanilina syntetyczna [artykuły perfumeryjne], syntetyczne produkty
perfumeryjne, substancje zapachowe do użytku osobistego, substancje aromatyczne do zapachów, spraye do ciała [nielecznicze],
płyny do aromaterapii, produkty perfumeryjne, preparaty zapachowe, preparaty do odymiania [perfumy], pojemniki z substancjami
zapachowymi, piżmo syntetyczne, piżmo [wyroby perfumeryjne],
piżmo (naturalne), perfumy w postaci stałej, łupki polerskie, płótno
szmerglowe, preparaty do usuwania klejów, preparaty do usuwania
kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowego, preparaty
do polerowania pielęgnujące drewno, piasek ścierny, pasty ścierne,
pasty płynne do podłóg, pasta do podłogi, paski ścierne, papier
ścierny szmerglowy, papier ścierny do ostrzenia ołówków do rysowania, papier ścierny, papier do polerowania, naturalne pasty do podłóg, materiały ścierne (papier jako-), krochmal do ścierania, korund
granulowany, korund [materiał ścierny], kamień polerski, granulki
ścierne, gotowy wosk do polerowania, folie ścierne, elastyczne materiały ścierne, bloczki papieru ściernego do ostrzenia ołówków do rysowania, środki do usuwania warstw wykończeniowych podłóg,
środki do polerowania w aerozolu, środek do polerowania mebli,
ściereczka do wycierania szkła, węgliki metali [materiały ścierne], węglik krzemu [materiał ścierny], uniwersalny proszek do szorowania,
tlenek glinu [materiał ścierny], szmergiel, rękawice ścierne, rolki ścierne, rdza (preparaty do usuwania-), przemysłowe środki ścierne,
proszki do szorowania, 16 dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, jednorazowe produkty papierowe, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, materiały
drukowane, materiały filtracyjne z papieru, papier i karton, spinacze
do pieniędzy, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, arkusze celulozy regenerowanej do owijania, arkusze z wiskozy do zawijania, biały karton,
blistry, blistry do pakowania, brązowy papier do pakowania, chusteczki higieniczne, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, dekoracyjny papier do pakowania, dozowniki sznurka
do użytku przy pakowaniu, drukowane materiały opakowaniowe
z papieru, folia bąbelkowa do pakowania, folia do pakowania prezentów, folia samo przylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa,
do paletyzacji, folia spożywcza, folia wodoodporna z tworzyw
sztucznych do pakowania, folia z tworzyw sztucznych do pakowania,
folia z tworzyw sztucznych do pakowania żywności, folia z tworzywa
sztucznego do opakowywania, folie do okładania książek, folie
do pakowania artykułów żywnościowych, folie polietylenowe do zawijania lub pakowania, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego
do opakowywania, folie z polipropylenu do pakowania, folie z tworzyw sztucznych do pakowania żywności do użytku w gospodarstwie domowym, formatki do bilonu, karton opakowaniowy, kartonowe pudełka [do pakowania przemysłowego], kartonowe pudełka
do pakowania, kartonowe pudełka do pakowania, w formie gotowej,
kartonowe pudełka do pakowania, w formie składanej, kartonowe
pudełka na prezenty, kartony do dostarczania towarów, kartony
na prezenty, karty z tworzyw sztucznych z kieszeniami do przechowywania kart do kolekcjonowania, karty z tworzyw sztucznych z kieszeniami do przechowywania pokwitowań, karty z tworzyw sztucznych z kieszeniami do przechowywania zdjęć, kokardy do pakowania
ozdobnego, kokardy papierowe, kokardy papierowe do pakowania
prezentów, koperty na butelki z kartonu lub papieru, koperty papierowe do pakowania, materiały amortyzujące lub wyściełające wykonane z papieru używane jako opakowania, materiały do opakowywania, materiały do pakowania wykonane z krochmalu lub skrobi,
materiały do pakowania z papieru, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, materiały opakowaniowe wykonane z opartych na minerałach substytutach papieru,
materiały opakowaniowe wykonane z papieru z recyklingu, materiały opakowaniowe wykonane z tektury, papier powlekany do owijania
kwiatów i kompozycji kwiatowych, papier odporny na pleśń, papier
o strukturze plastra miodu, papier nasączony olejem używany do pakowania, papier na torebki i worki, papier na artykuły spożywcze,
papier metalizowany do pakowania prezentów, papier do zawijania,
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papier do wyrobu papierów falistych, papier do pakowania prochu
strzelniczego, papier do pakowania prezentów, papier do owijania
i pakowania, papier celofanowy odporny na wilgoć, ozdobne kokardy papierowe do pakowania, opakowanie na prezenty, opakowania
z tworzyw sztucznych, opakowania na żywność, opakowania na prezenty z tworzyw sztucznych, opakowania na prezenty, opakowania
kartonowe, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], nieprzepuszczające powietrza opakowania z papieru, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, materiały opakowaniowe
z tworzyw sztucznych do kanapek, przemysłowe pojemniki opakowaniowe z papieru, pokrowce papierowe na meble, niedopasowane,
pojemniki z tektury falistej, pojemniki z papieru biodegradowalnego
opartego na bazie masy włóknistej do jedzenia na wynos, pojemniki
wysyłkowe z tektury, pojemniki wykonane z papieru, pojemniki papierowe do pakowania, pojemniki opakowaniowe z regenerowanej
celulozy, pojemniki na śmietanę papierowe, pojemniki na lód wykonane z papieru lub kartonu, pojemniki kartonowe do pakowania, pojemniki kartonowe, pojemniki do archiwizacji dokumentów [segregatory], plastikowe torebki do przechowywania żywności do użytku
domowego, papierowe wstążki do pakowania prezentów, papierowe worki na odpadki spożywcze do użytku domowego, papierowe
torebki na wino, papierowe torebki na przyjęcia, papierowe torebki
na kanapki, papierowe torebki do pakowania, papierowe torby
na prezenty, papierowe pudełka na jajka, papierowe pojemniki
do żywności na wynos, papierowe pojemniki do przechowywania,
papierowe etykietki na prezenty, taśmy do drukarek igłowych, taśma
do woreczków na żywność do użytku w zamrażarkach, tace kartonowe do pakowania żywności, szczelne opakowania z tektury, składane
pudełka z papieru, składane pudełka kartonowe, rolki kartonowe
na pocztę, rolki folii z tworzyw sztucznych do pakowania, pudła
na kapelusze z tektury, pudła na kapelusze z kartonu, pudła kartonowe, pudełka z tektury falistej do przechowywania dokumentów, pudełka z papieru, pudełka wykonane z tektury falistej, pudełka wykonane z płyty pilśniowej, pudełka tekturowe wykonane z tektury
falistej, pudełka papierowe do przechowywania kartek z życzeniami,
pudełka na prezenty z papieru, pudełka na jajka, pudełka kartotekowe do przechowywania dokumentów biznesowych i osobistych, pudełka kartotekowe do przechowywania czasopism, pudełka kartonowe na torty, pudełka kartonowe lub papierowe, pudełka
kartonowe do użytku domowego, pudełka do przechowywania fotografii, torebki z tworzyw sztucznych na kanapki, torebki z tworzyw
sztucznych do usuwania odchodów zwierząt domowych, torebki
z tworzyw sztucznych do usuwania bielizny, torebki z papieru na artykuły żywnościowe, torebki papierowe [rożki] w kształcie stożka,
torebki na kostki lodu, torebki na kanapki z papieru lub tworzyw
sztucznych, torebki na kanapki [papierowe], torebki do pieczenia
z tworzyw sztucznych, torebki do pakowania [koperty, woreczki]
z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki do mrożonek, torby
z tworzyw sztucznych, do celów domowych, torby z tworzyw sztucznych do wyściełania koszy na śmieci, torby z tworzyw sztucznych
do pakowania, torby z folii bąbelkowej do pakowania, torby papierowe na zakupy, torby papierowe do użytku przy pieczeniu, torby papierowe do pakowania, torby papierowe do celów domowych, torby
papierowe, torby na śmieci z papieru, torby na zakupy z tworzywa
sztucznego, torby na zakupy, torby na prezenty, taśmy zabezpieczające z tworzyw sztucznych, wyściółki do pudełek dla kotów w postaci worków z tworzyw sztucznych, wyściółka z papieru, wyściełane
torby tekturowe, wyściełane torby papierowe, wyściełający papier
do opakowań, wystawowe kartonowe pudełka, wypełnienie z papieru lub kartonu, wstążki papierowe, worki papierowe, worki na śmieci
z tworzyw sztucznych [do użytku domowego], worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, worki na śmieci, worki
i torby papierowe, winylowe worki na śmieci do użytku domowego,
utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, uniwersalne woreczki z tworzyw sztucznych, tyta, torebki
z tworzyw sztucznych na pieluszki jednorazowe, torebki z tworzyw
sztucznych do pakowania lodu, 20 pojemniki, i spinacze i uchwyty
do nich, niemetalowe, zamknięcia do pojemników niemetalowe, baryłki i beczki, bańki na mleko [niemetalowe], beczki do przechowywania z tworzyw sztucznych, beczki na wodę deszczową, nie z metalu, beczki niemetalowe [inne niż do użytku domowego lub
kuchennego], butle niemetalowe na gaz, donice drewniane w postaci skrzyń, dopasowane wkładki z tworzyw sztucznych do użytku jako
wyściółki do pojemników, dozowniki do ręczników mocowane
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na stałe, dozowniki na chusteczki higieniczne, nie z metalu [mocowane na stałe], dozowniki ręczników papierowych [stacjonarne,
nie z metalu], drewniane balie [inne niż wanny do kąpieli], drewniane
pudła i pudełka do przechowywania, drewniane zatyczki do pojemników przemysłowych do pakowania, dystrybutory woreczków
na psie odchody, mocowane, niemetalowe, elastyczne pojemniki
z tworzyw sztucznych do transportu płynów, elementy z tworzyw
sztucznych do pojemników do pakowania, giętkie pojemniki z tworzyw sztucznych do przechowywania płynów, kanistry niemetalowe,
kapsuły [pojemniki niemetalowe], kapsuły czasu niemetalowe [pojemniki na dokumenty z epoki dla przyszłych pokoleń], łączone zamknięcia do pojemników [niemetalowe i nie do użytku domowego
lub kuchennego], niemetalowe pojemniki przystosowane do pakowania piwa, niemetalowe pojemniki przenośne na gazy, niemetalowe pojemniki na ciecze [inne niż do użytku domowego lub kuchennego], niemetalowe pojemniki do przechowywania [inne niż
do użytku domowego lub kuchennego], niemetalowe podajniki
osłon na deski sedesowe [mocowane na stałe], niemetalowe kosze
na segregacje do użytku komercyjnego, niemetalowe kontenery
transportowe, niemetalowe kapsuły czasu, naroża zaczepowe niemetalowe do pojemników, miski z tworzyw sztucznych, materiał
z tworzyw sztucznych do wyściełania bagażu, kształtowane termicznie pojemniki z tworzyw sztucznych [inne niż do użytku domowego
lub kuchennego], koszyki, kosze zaprojektowane do ułatwienia przyśpieszonego rozkładu materii organicznej [niemetalowe], kosze
z tworzyw sztucznych [inne niż kosze na śmieci], kosze z tworzyw
sztucznych [duże] do celów przemysłowych, kosze niemetalowe
[inne niż kosze na śmieci], kosze na kompost z materiałów niemetalowych, kosze drewniane, kosze bambusowe do celów przemysłowych, komody ścienne, kastry niemetalowe do mieszania zaprawy
murarskiej, kasetki, nie z metalu, kasetki wykonane z drewna, pojemniki niemetalowe na paliwa płynne, pojemniki niemetalowe do przenoszenia towarów [inne niż do użytku domowego lub kuchennego],
pojemniki niemetalowe do przechowywania narzędzi [puste], pojemniki niemetalowe do beczkowania napojów, pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], pojemniki niemetalowe [inne niż
do użytku domowego lub kuchennego], pojemniki na lekarstwa
z tworzyw sztucznych, pojemniki na jajka [opakowania] z tworzyw
sztucznych, pojemniki modułowe [niemetalowe i nie do użytku domowego bądź kuchennego], pojemniki kompostowe wytwarzane
z tworzyw sztucznych, pojemniki drewniane [inne niż do użytku domowego lub kuchennego], pojemniki do pakowania z tworzyw
sztucznych, pojemniki do pakowania wykonane z drewna, pojemniki
do pakowania niemetalowe, pojemniki do odlewania oleju [niemetalowe], pojemniki cylindryczne z tworzyw sztucznych do pakowania,
opakowania drewniane do butelek, ognioodporne pojemniki zamykane na klucz, ochronne pojemniki z materiałów niemetalowych
do przechowywania towarów, niemetalowe skrzynki na narzędzia
[puste], niemetalowe skrzynki na butelki, niemetalowe puszki
do zbierania datków, niemetalowe pudła do przechowywania, niemetalowe pudełka do zbierania datków, niemetalowe przezroczyste
tace na żywność do użytku handlowego, pudełka drewniane
do przechowywania zabawek, pudełka do układania jedno na drugie
[tworzywa sztuczne], pudełka do układania jedno na drugie [drewniane], pudełka do przenoszenia niemetalowe, pudełka do przechowywania [z tworzyw sztucznych], pudełka do pakowania, płaskie
[drewno], pudełka do pakowania złożone [tworzywa sztuczne], pudełka do pakowania złożone [drewno], pudełka do pakowania wykonane z tworzyw sztucznych, przezroczyste pojemniki na żywność
stosowane do pakowania handlowego, przenośne zbiorniki na wodę
[pojemniki] z tworzyw sztucznych, przemysłowe zbiorniki na wodę
niemetalowe i niemurowane, pojemniki z tworzyw sztucznych
na leki do użytku handlowego, pojemniki z tworzyw sztucznych
do wytwarzania kompostu, pojemniki z tworzyw sztucznych
do użytku w branży agrochemicznej, pojemniki z trzciny, pojemniki
z rogu, pojemniki z kości, pojemniki wykonane z materiałów syntetycznych [inne niż do użytku domowego lub kuchennego], pojemniki w formie pudełek wykonanych z drewna, pojemniki pływające
niemetalowe, pojemniki przemysłowe do pakowania z bambusa,
pojemniki ochronne z materiałów niemetalowych do pakowania towarów, pojemniki niemetalowe w postaci kubłów, pojemniki niemetalowe w postaci beczułek, skrzynie wykonane z tworzyw sztucznych do przechowywania, skrzynie wykonane z drewna
do przechowywania, skrzynie kratowe, palety, skrzynie drewniane
do celów pakowania przemysłowego, skrzynie [paki] niemetalowe,
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skrzynie, skrajniki [gabaryty] niemetalowe do wagonów kolejowych,
sejfy [kasetki na pieniądze], nie z metalu, ramy do kontenerów niemetalowe, puszki cylindryczne, niemetalowe, pudła z tworzyw
sztucznych [duże] do celów przemysłowych, pudła z tektury falistej,
pudełka z tworzyw sztucznych do układania w stosy, pudełka z tworzyw sztucznych do pakowania, płaskie, pudełka z tworzyw sztucznych, pudełka z prasowanego włókna przystosowane do układania
w stosy, pudełka z laminowanego plastiku, pudełka z drewna powlekanego papierem, pudełka z drewna, pudełka składane do pakowania [tworzywo sztuczne], pudełka składane do pakowania [drewno],
pudełka przenośne [pojemniki] z tworzyw sztucznych, pudełka przenośne [pojemniki] z drewna, pudełka na jajka [opakowania] z tworzyw sztucznych, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, tace
z tworzyw sztucznych przystosowane do układania w stosy, tace niemetalowe [inne niż do użytku domowego], tace drewniane przystosowane do układania w stosy, szkatułki z wikliny, szkatułki z rogu,
szkatułki z pianki morskiej, szkatułki z kości słoniowej, szkatułki
z muszli, szkatułki z korka, szkatułki z kości, szkatułki z fiszbinu, szkatułki z celuloidu, szkatułki z bursztynu, szkatułki wykonane z trzciny,
szkatułki wykonane z macicy perłowej, szafki niemetalowe do przechowywania żywności, szafki do przechowywania ziemniaków,
skrzynki z zamkiem niemetalowe, skrzynki niemetalowe na narzędzia, skrzynki narzędziowe nie z metalu, skrzynki na narzędzia, niemetalowe, puste, skrzynki na listy, skrzynki na lekarstwa, skrzynki
drewniane do przechowywania zabawek, skrzynki do pakowania
wykonane z drewna, zbiorniki z tworzyw sztucznych na paliwo [inne
niż części pojazdów], zbiorniki z tworzyw sztucznych do magazynowania przewożonych towarów, zbiorniki niemetalowe i niemurowane, zbiorniki na wodę z tworzyw sztucznych do celów rolniczych,
zbiorniki na wodę z tworzyw sztucznych do celów przemysłowych,
zbiorniki na wodę z tworzyw sztucznych do celów domowych, zbiorniki na wodę niemetalowe [pojemniki], zbiorniki na wodę z tworzyw
sztucznych, zbiorniki na wodę do celów domowych, niemetalowe
ani niemurowane, zbiorniki na gaz niemetalowe i niemurowane,
zbiorniki magazynowe z tworzyw sztucznych, zbiorniki do składowania z drewna, zbiorniki do przechowywania cieczy [kontenery]
zrobione z materiałów niemetalowych, zbiorniki do magazynowania
niemetalowe i niemurowane, zbiorniki do kompostowania z materiałów niemetalowych, zatyczki z tworzyw sztucznych do pojemników
przemysłowych do pakowania, wkładki z tworzyw sztucznych
do użytku jako wyłożenia pojemników, wkładki z tworzyw sztucznych [tace] do skrzynek narzędziowych, tuby wysyłkowe z tworzyw
sztucznych, tacki z tworzyw sztucznych [pojemniki] używane do pakowania żywności, tacki na jaja [wytłaczanki] wykonane z tworzyw
sztucznych, tace z wulkanizowanego włókna przystosowane do układania w stosy, tace z tworzyw sztucznych do pakowania jaj przystosowane do układania w stosy, 39 pakowanie i składowanie towarów,
dzielenie na części i przepakowywanie towarów, dzierżawa palet
do transportu lub składowania towarów, informacja o składowaniu,
magazynowanie, magazynowanie celne, magazynowanie cieczy,
magazynowanie części, magazynowanie kosmetyków, magazynowanie kriogeniczne, magazynowanie olejów napędowych, magazynowanie paliw gazowych, magazynowanie towarów, magazynowanie towarów handlowych, magazynowanie towarów w dużych
ilościach, magazynowanie w chłodniach, magazynowanie ładunku
przed transportem, magazynowanie ładunków, napełnianie aerozoli
na umowę, napełnianie automatów sprzedających, napełnianie pojemników, organizowanie magazynowania paliw, organizowanie
składowania węglowodorów, pakowanie aerozoli na zamówienie
i według specyfikacji, pakowanie artykułów do transportu, pakowanie artykułów na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich,
pakowanie i opakowywanie towarów, pakowanie płynów na zamówienie wraz ze specyfikacją, pakowanie towarów, pakowanie towarów do kontenerów, pakowanie towarów na upominki, pakowanie
towarów podczas transportu, pakowanie towarów w skrzynie, przechowywanie energii i paliw, przechowywanie ładunku, przechowywanie ładunków po ich transporcie, przechowywanie pod zamknięciem celnym, składowanie ładunków, składowanie towarów
w transporcie, składowanie towarów w magazynach, składowanie
towarów, składowanie paliw lotniczych, składowanie oleju odpadowego, składowanie odpadów, składowanie kontenerów, składowanie i dostarczanie towarów, składowanie farmaceutyków, składowanie, przechowywanie środków chemicznych w kontrolowanej
temperaturze, przechowywanie towarów w chłodniach, przechowywanie ropy naftowej, transport i składowanie, tymczasowe przecho-
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wywanie dostaw, udzielanie informacji o usługach tymczasowego
składowania, udzielanie informacji związanych z usługami magazynowania, udzielanie informacji związanych z wynajmem przestrzeni
magazynowej, usługi butelkowania, usługi doradcze w zakresie magazynowania towarów, usługi doradcze w zakresie pakowania towarów, usługi doradcze związane z przepakowywaniem towarów, usługi etykietowania, usługi informacyjne związane z przechowywaniem
w chłodniach, usługi konsultacyjne związane z przechowywaniem,
świadczenie usług magazynowania i udostępnianie sprzętu i obiektów magazynowych, świadczenie usług w zakresie magazynowania
towarów transportowanych drogą wodną, usługi pakowania, usługi
pakowania w skrzynki, usługi pośrednictwa związane ze składowaniem, usługi przechowywania gazu, usługi przechowywania paczek,
usługi przechowywania w chłodniach, usługi rozładowywania i przepakowywania, usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania
[transport], usługi w zakresie pakowania i opakowań, wynajem kontenerów, wynajem kontenerów do magazynowania i składowania,
wynajem maszyn i urządzeń do pakowania lub zawijania, wynajem
maszyn i urządzeń do załadunku i rozładunku, wynajem miejsc magazynowych, wynajem obiektów i urządzeń magazynowych, wynajem pakowarek, wynajem przestrzeni magazynowej, zawijanie [pakowanie] towarów, wypożyczanie skrzyń paletowych, wypożyczanie
skrzynek do magazynowania, wypożyczanie pojemników do magazynowania, wypożyczanie palet i kontenerów do transportu towarów, wypożyczanie palet i kontenerów do składowania towarów,
wypożyczanie kontenerów magazynowych, wynajmowanie pojemników do transportu odpadów, wynajmowanie miejsc do magazynowania, wynajmowanie magazynów, wynajem segmentów magazynowych, wynajem skrzyń.

(111) 297134
(220) 2016 09 15
(210) 461473
(151) 2017 05 08
(441) 2017 01 02
(732) TERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Post EULAR & ACR
(510), (511) 16 książki i podręczniki, materiały do nauczania, czasopisma, gazety, broszury, albumy, katalogi, prospekty, afisze, plakaty,
plansze, druki, notesy, zeszyty, skoroszyty i teczki na dokumenty,
artykuły papiernicze, artykuły i materiały piśmienne, 41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów edukacyjnych, wystaw z dziedziny edukacji i kultury, publikowanie książek, czasopism i tekstów
innych niż reklamowe.
(111) 297135
(220) 2016 09 23
(210) 461857
(151) 2017 05 04
(441) 2017 01 02
(732) B&H SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pińczów, PL.
(540) NEODOM
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, czarny
(531) 26.04.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia sklepów, sprzedaży
detalicznej, hurtowej i za pośrednictwem Internetu z artykułami budowlanymi metalowymi i niemetalowymi, artykułami wyposażenia
wnętrz oraz artykułami wykończeniowymi, meblami, urządzeniami
i wyrobami elektrotechnicznymi, narzędziami, artykułami gospodarstwa domowego i sprzętem radiowo -telewizyjnym, wyrobami z metalu, drewna, szkła, ceramiki i porcelany oraz tworzyw sztucznych
do użytku domowego, artykułami chemicznymi, włókienniczymi,
odzieżą oraz obuwiem.
(111) 297136
(220) 2016 09 27
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) ILNICKA JUSTYNA, Gdańsk, PL. ;

(210) 462020

3693

(540) UM AM patisserie
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.13, 27.05.17
(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,
30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, 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, lód, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe
i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 297137
(220) 2016 09 23
(210) 462209
(151) 2017 05 12
(441) 2017 01 23
(732) O -TEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stanisławów Pierwszy, PL.
(540) RSO
(510), (511) 11 urządzenia, aparatura i instalacje do oczyszczania
ścieków, 39 usuwanie i transport ścieków, 40 obróbka ścieków, obróbka przemysłowa ścieków, recykling odpadów.
(111) 297138
(220) 2016 10 12
(210) 462571
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) GORCZYŃSKI TOMASZ AWANO, Pasikurowice, PL.
(540) Familiowo FAMILY THINKING
(540)

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 25 wyprawki dziecięce jako odzież, skarpetki, szale,
swetry, piżamy, obuwie dla dzieci, odzież dla małych dzieci, odzież
dziecięca, odzież ciążowa, odzież, 28 zabawki, zabawki edukacyjne, pluszowe zabawki, zabawki giętkie, zabawki mówiące, zabawki
drewniane, zabawki z tkanin, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci,
zabawki z tworzyw sztucznych, klocki do budowy jako zabawki,
zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, zabawki sprzedawane w formie zestawów, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, maty
do zabawy zawierające zabawki dla niemowląt, 35 usługi w zakresie
sklepów detalicznych w branży odzieżowej, usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z dziełami sztuki, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pomocami naukowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami
sztuki, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, sklepy zabawkowe.
(111) 297139
(220) 2016 10 13
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) Dante International SA, Bukareszt, RO.
(540) STEINHAUS

(210) 462650

3694
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(540)

(531) 27.05.01, 01.01.02
(510), (511) 7 obrabiarki, maszyny do przemysłu papierniczego,
maszyny do produkcji papieru, maszyny budowlane, maszyny rozpylające, maszyny powlekające, maszyny do suchego lodu, maszyny
do obróbki skóry, maszyny do produkcji tkanin, maszyny do obróbki
tytoniu, maszyny do uprawy międzyrzędowej, maszyny i rolnicze,
ogrodnicze i leśne, maszyny do produkcji nawozu, maszyny do wyrobu forniru, maszyny do produkcji metali, maszyny do przetwarzania tworzyw sztucznych, przemysłowe zrobotyzowane maszyny
do nacinania, maszyny do użytku w przemyśle papierniczym, maszyny do obróbki materiałów z tworzyw sztucznych, rozdrabniacze
[maszyny], maszyny powlekające, maszyny napędzane pneumatycznie, maszyny do obróbki szkła, maszyny do wulkanizacji opon,
maszyny do produkcji znaków, maszyny do wytwarzania narządzi,
maszyny do produkcji narządzi, maszyny do obróbki kamienia, maszyny odlewnicze i do formowania, maszyny, maszyny do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów, maszyny drukujące
i zszywające, maszyny do obróbki i przetwórstwa, maszyny rolnicze,
do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych),
sprzęgła i układy napędowe (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach
lądowych), narzędzia rolnicze inne niż ręczne, inkubatory do jaj,
automaty sprzedające, wiertarki, młoty pneumatyczne, maszyny
do polerowania wosku, urządzenie do spawania elektrycznego, młoty mechaniczne, maszyny i urządzenia do polerowania [elektryczne],
maszyny do cięcia, piły łańcuchowe, kosiarki [maszyny], myjki wysokociśnieniowe, pistolety natryskowe do farb, generatory prądu, zasilane awaryjne generatory, generatory elektryczne, osie do maszyn,
8 narzędzia i przyrządy (ręcznie sterowane), sztućce, biała broń, brzytwy, wiertła, młotki, szczypce, klucze [narzędzia ręczne], ściski [narzędzia ręczne], dłuta, śrubokręty, nożyczki, osełki, kopaczki [narzędzia
ręczne].
(111) 297140
(220) 2016 10 14
(210) 462691
(151) 2017 05 19
(441) 2017 01 30
(732) IQS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) IQS.Need for ...
(510), (511) 35 badania rynku, socjologiczne, marketingowe, doradztwo w zakresie organizowania i kierowania działalnością gospodarczą, prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania
kadrowego, reklamy, negocjacji, marketingu, badań rynkowych i socjologicznych oraz doradztwo handlowe, 36 doradztwo finansowe,
41 nauczanie w zakresie działalności gospodarczej, szkolenia w zakresie: badań rynkowych i socjologicznych, reklamy, marketingu,
zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenia działalności
gospodarczej, prowadzenia negocjacji, zarządzania kadrowego, finansów, oprogramowania komputerów.
(111) 297141
(220) 2016 10 26
(210) 463155
(151) 2017 05 11
(441) 2017 01 02
(732) HANKA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Ślązak
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby z kakao, wyroby czekoladowe, wyroby czekoladowe na bazie orzeszków, słodycze, galaretki, wafle,

Nr 10/2017

35 sprzedaż wyrobów cukierniczych, batonów, cukierków, cukierków czekoladowych, czekolady, wyrobów z kakao, wyrobów czekoladowych, wyrobów czekoladowych na bazie orzeszków, słodyczy,
galaretek, wafli w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem
Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa wyrobów cukierniczych, batonów, cukierków, cukierków czekoladowych, czekolady,
wyrobów z kakao, wyrobów czekoladowych, wyrobów czekoladowych na bazie orzeszków, słodyczy, galaretek, wafli, usługi w zakresie
promocji towarów, marketing, reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących powyższe towary, organizowanie i współudział w targach, wystawach i pokazach
w celach handlowych lub reklamowych.

(111) 297142
(220) 2016 10 28
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 23
(732) HEZNER KRZYSZTOF, Jaworzno, PL.
(540) PASJA KRZYSZTOF HEZNER
(540)

(210) 463266

Kolor znaku: srebrny, czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.05.02
(510), (511) 37 usługi w zakresie konserwacji, naprawy i renowacji środków transportu samochodowego i kolejowego, 39 usługi
w zakresie transportu samochodowego i kolejowego, przewożenia
ładunków, spedycji i logistyki, usługi w zakresie pakowania, przeładunku, składowania i magazynowania towarów, usługi w zakresie
informacji o transporcie i składowaniu, usługi w zakresie świadczenia
pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdów, usługi w zakresie
wynajmowania i wypożyczania pojazdów, usługi w zakresie rezerwacji transportowej, usługi w zakresie kontroli i nadzoru nad transportem, usługi w zakresie transportu pasażerskiego i podróżnych, usługi
transportu przedmiotów wartościowych samochodami i samochodami opancerzonymi, usługi transportu i wyładunku odpadów, usługi taksówkowe, usługi transportu statkami, usługi przewozu samochodami ciężarowymi, usługi analizy czasu pracy i jazdy kierowców,
41 usługi organizowania i prowadzenia szkoleń dla kierowców, usługi organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów i zjazdów
dla kierowców, usługi doradztwa z zakresu organizacji, prowadzenia
i metod szkolenia kierowców, usługi prowadzenie szkoły nauki i doskonalenia jazdy.
(111) 297143
(220) 2016 11 03
(151) 2017 05 08
(441) 2017 01 16
(732) GARBARZ MARCIN MEUS, Brzeżanka, PL.
(540) INSTANT PELLET
(540)

(210) 463452

Kolor znaku: brązowy, zielony
(531) 26.11.03, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 karma dla ryb, karma dla złotych rybek, przynęty dla
wędkarstwa [żywe lub naturalne], przynęty dla wędkarstwa [żywe],
przynęty jadalne, przynęty żywe, środki odżywcze [karma] dla ryb,
żywność dla ryb akwariowych, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa
(w tym za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz osób trzecich oraz prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych
oraz sprzedaż on-line i sprzedaż wysyłkowa następujących towarów:
karma dla ryb, karma dla złotych rybek, przynęty dla wędkarstwa
[żywe lub naturalne], przynęty dla wędkarstwa [żywe], przynęty jadalne, przynęty żywe, środki odżywcze [karma] dla ryb, żywność dla
ryb akwariowych, marketing, reklama, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych oraz organizowanie targów, wystaw i pokazów
związanych z promocją następujących towarów: karma dla ryb, karma dla złotych rybek, przynęty dla wędkarstwa [żywe lub naturalne],
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przynęty dla wędkarstwa [żywe], przynęty jadalne, przynęty żywe,
środki odżywcze [karma] dla ryb, żywność dla ryb akwariowych,
udzielanie porad handlowych konsumentom, promocja sprzedaży.

(111) 297144
(220) 2016 11 04
(210) 463515
(151) 2017 05 18
(441) 2017 01 30
(732) PAITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice, PL.
(540) Opiniolog
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.05, 26.01.18
(510), (511) 35 usługi public relations, administrowanie programami lojalności konsumenta, agencje informacji handlowej, agencje
reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, aktualizacja informacji dotyczących działalności gospodarczej w komputerowej bazie danych, aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, analiza cen, analiza
danych biznesowych, analiza danych i statystyk dotyczących badań
rynkowych, analiza danych statystycznych z badań rynku, pokazy
towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie reklam,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja danych poprzez tworzenie
komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, badania opinii publicznej, badania rynkowe, statystyczne zestawienia, indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
telemarketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
[punkty informacji konsumenckiej], usługi aukcyjne, usługi w zakresie porównywania cen, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, badania dotyczące działalności gospodarczej,
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi pośrednictwa w handlu, badania biznesowe, badania w zakresie biznesu, ekonomiczne prognozy, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi przeglądu prasy, wyceny handlowe, 38 fora [pokoje rozmów] dla serwisów
społecznościowych, łączność poprzez terminale komputerowe,
poczta elektroniczna, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych
z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie
forów internetowych on-line, usługi związane z elektronicznymi
tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, agencje informacyjne,
informacja o telekomunikacji, przesyłanie wiadomości, 42 analizy
systemów komputerowych, monitoring systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, chmura obliczeniowa, hosting serwerów, hosting stron internetowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], przechowywanie danych elektronicznych,
tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika,
udostępnienie wyszukiwarek internetowych, wynajmowanie serwerów www, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony
internetowej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, odzyskiwanie danych komputerowych, usługi w zakresie
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ochrony antywirusowej komputerów, digitalizacja dokumentów
[skanowanie], konwersja danych i programów komputerowych [inna
niż konwersja fizyczna], konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, badania naukowe, badania techniczne, badania
w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie mechaniki, doradztwo
w zakresie oszczędności energii, kalibrowanie [pomiary], opracowywanie projektów technicznych, prace badawczo -rozwojowe nad
nowymi produktami dla osób trzecich, usługi doradcze w dziedzinie
technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej,
usługi świadczone przez laboratoria naukowe, kontrola jakości, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, projektowanie mody, projektowanie systemów komputerowych, stylizacja
[wzornictwo przemysłowe], wzornictwo przemysłowe.

(111) 297145
(220) 2016 11 05
(210) 463568
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) KASPRZYK JAROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO -USŁUGOWE ORION, Kłobuck, PL.
(540) Miody Polskie med
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, biały, jasnobrązowy, brązowy,
ciemnobrązowy, szary
(531) 01.15.15, 03.13.05, 06.07.07, 06.07.08, 06.07.25, 07.01.09,
26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 miód, mieszanki miodowe.
(111) 297146
(220) 2016 11 08
(210) 463645
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 23
(732) GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) RoboMotel ParkCar-Sleep and Go
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi w zakresie wykonawstwa oraz kierowania
i nadzorowania robót budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych,
usługi budowlane w zakresie infrastruktury technicznej, usługi budowlane konstrukcyjne, montaż konstrukcji stalowych, montaż
prefabrykatów żelbetowych, usługi budowlane wykończeniowe,
usługi budowlane instalacyjne w tym centralnego ogrzewania,
wodno -kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, usługi w zakresie wykonawstwa budownictwa mieszkaniowego i użytkowego, restauracji
i rekonstrukcji obiektów zabytkowych i dzieł sztuki, montaż i konserwacja instalacji inteligentnych systemów automatyzacji, montaż
i konserwacja systemów alarmowych, komputerów i sieci komputerowych, usługi budowlane w zakresie budownictwa drogowego
i kolejowego, inżynierii miejskiej, inżynierii środowiska, inżynierii
sanitarnej, hydrotechniki i hydrogeologii, usługi w zakresie wykonawstwa systemów wykorzystujących wszystkie rodzaje energii
odnawialnej, wykonywanie prac ziemnych, drenażowych, rekultywacyjnych, melioracyjnych, budowa, montaż i remonty sieci i stacji
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wodociągowych, stacji uzdatniania wody, zagospodarowanie stref
ochrony sanitarnej, nadzór budowlany, wykonywanie, konserwacja
i modernizacja izolacji elektrycznej, termicznej i akustycznej budynków, maszyn i urządzeń, wykonywanie, konserwacja i modernizacja
wibroizolacji, wykonywanie, konserwacja i modernizacja hydroizolacji, modernizacja techniczna maszyn i urządzeń, doradztwo budowlane, usługi doradcze dotyczące materiałów budowlanych i usług
remontowo -budowlanych, doradztwo w zakresie doboru izolacji
akustycznych, 43 usługi hotelarskie, usługi pensjonatów, domów
turystycznych, domów wczasowych i moteli, usługi w zakresie rezerwacji noclegów, usługi zakwaterowania, obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (udostępnianie),
usługi wynajmowania sal, obiektów i sprzętu na szkolenia, zjazdy,
sympozja i konferencje, usługi kawiarni, stołówek, usługi restauracyjne i barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi kateringowe.

(111) 297147
(220) 2016 11 08
(210) 463659
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) LEONARDO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice, PL.
(540) LEONARDO HOLDING
(540)

Kolor znaku: złoty, czarny
(531) 03.01.01, 03.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 karty magnetyczne zakodowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, oprogramowanie do gier komputerowych,
oprogramowanie komputerowe nagrane, magnetyczne nośniki danych, optyczne nośniki danych, pamięci zewnętrzne USB, pliki do ściągnięcia do telefonu komórkowego, programy komputerowe [software
ładowalny], publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], aplikacje
komputerowe do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do transmisji danych, pobieralne aplikacje
na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, 35 agencje
reklamowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, badania marketingowe,
marketing, telemarketing, badania opinii publicznej, badania rynku,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi porównywania cen, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych: próbek, druków, prospektów, broszur, prognozy ekonomiczne, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, udostępnianie
komputerowych baz danych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, księgowość, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych,
sondaże opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, rachunkowość, reklama za pośrednictwem sieci, 36 usługi finansowe, analizy
finansowe, zarządzanie finansami, informacje finansowe, doradztwo
w sprawach finansowych, informacje bankowe, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, operacje
bankowe, banki z dostępem bezpośrednim np. przez Internet, home
banking, oszczędności za pośrednictwem banków, zbiórki funduszy
na cele dobroczynne, biura informacji kredytowej, notowania giełdowe, pośrednictwo giełdowe, inwestycje kapitałowe, lokaty kapitałowe,
emisja, obsługa i usługi w zakresie kart debetowych, kart kredytowych
i kart typu „prepaid”, transakcje finansowe, transfer elektroniczny kapitału, operacje walutowe, wymiana walut, 38 poczta elektroniczna,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych
z telezakupami, udostępnianie i obsługa forów internetowych, udostępnianie i obsługa internetowych chatroomów, usługi ogłoszeń
elektronicznych [telekomunikacja], usługi portali komunikacyjnych, in-
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formacyjnych i społecznościowych, umożliwianie dostępu do portalu
z informacjami finansowymi, podatkowymi, prawnymi, umożliwianie
dostępu do portalu z informacjami w zakresie edukacji w dziedzinie
zarządzania finansami, prowadzenia działalności gospodarczej, inwestowania, oszczędzania, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, 41 organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, sympozjów, szkoleń w zakresie rozrywki i edukacji w dziedzinie finansów,
działalności gospodarczej, oszczędzania, inwestowania, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, nauczanie w zakresie zarządzania finansami, inwestowania, oszczędzania, prowadzenia działalności gospodarczej, sprawdziany edukacyjne.

(111) 297148
(220) 2016 11 10
(210) 463829
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 02
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Long Stay
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs, stylizatory do brwi, sztuczne rzęsy,
odżywki do rzęs, kosmetyczne pudry do twarzy, podkłady do makijażu, podkłady kosmetyczne do twarzy, 5 preparaty farmaceutyczne do celów leczniczych i farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, lecznicze tusze do rzęs, lecznicze
odżywki do rzęs, lecznicze preparaty do rzęs, lecznicze podkłady
kosmetyczne.
(111) 297149
(220) 2016 11 15
(210) 463956
(151) 2017 05 05
(441) 2017 01 02
(732) KOZŁOWSKI ARKADIUSZ, Lublin, PL.
(540) BRONOWICE LUBLIN AKADEMIA PIŁKARSKA B 2016
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 05.13.01, 05.13.06, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.04, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, 41 kultura fizyczna, organizacja zawodów
sportowych, usługi trenerskie.
(111) 297150
(220) 2016 11 18
(210) 464048
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 23
(732) STĘPIEŃ KRZYSZTOF INSPORTLINE POLSKA, Ciemiętniki, PL.
(540) paddleboard
(510), (511) 28 deski do pływania, 35 usługi sprzedaży tradycyjnej
oraz za pośrednictwem Internetu w zakresie odzieży, sprzętu i artykułów sportowych, desek do pływania, usługi reklamowe.
(111) 297151
(220) 2016 11 18
(210) 464052
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 16
(732) LEADER INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) LEADER LOGISTICS
(540)

Kolor znaku: żółty, granatowy
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży.

(111) 297152
(220) 2016 11 18
(210) 464053
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) INVESTMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów, PL.
(540) RESOVIA OFFICE
(510), (511) 35 administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, organizacja
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie
targów i wystaw, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży, promocyjne usługi handlowe, promowanie działalności gospodarczej,
reklama i marketing, reklama billboardowa, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklamy on -line, reklamy radiowe
i telewizyjne, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie
działalnością handlową, zarządzanie personelem, 36 administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi
dotyczącymi nieruchomości, agencje nieruchomości, doradztwo
związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, dzierżawa
nieruchomości, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, finansowanie nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, agencje nieruchomości,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, ocena i wycena nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości handlowych,
pomoc w nabywaniu nieruchomości i udziałów w nieruchomościach, pomoc w zakupie nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, pożyczki pod zastaw nieruchomości, skomputeryzowane
usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, sprawy dotyczące
nieruchomości, timesharing nieruchomości, udzielanie informacji
dotyczących nieruchomości, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji
pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi finansowe dotyczące nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego, usługi pośrednictwa
finansowego w zakresie nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe
dotyczące nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, usługi
zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie
nieruchomości, usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, wyceny finansowe nieruchomości, wyceny nieruchomości dla
roszczeń ubezpieczeniowych, wynajem nieruchomości, zabezpieczanie środków finansowych na zakup nieruchomości, zarządzanie
nieruchomościami.
(111) 297153
(220) 2016 11 20
(210) 464096
(151) 2017 05 17
(441) 2017 01 30
(732) TEX LIFE&HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstantynów Łódzki, PL.
(540) myHydro
(510), (511) 9 cyfrowe urządzenia pomiarowe, przyrządy pomiarowe
czujnikowe, urządzenia pomiarowe, optyczne urządzenia pomiarowe, inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), elektroniczne rejestratory tętna [inne niż do użytku medycznego], urządzenia
do przesyłania danych, oprogramowanie, oprogramowanie użytkowe do urządzeń bezprzewodowych, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, urządzenia na nadgarstek, monitory,
urządzenia testujące, czujniki, urządzenia peryferyjne i/lub systemy
stosowane do mierzenia i/lub zapisywania (inne niż do celów medycznych) różnych danych fizjologicznych, sygnałów biologicznych
i/lub parametrów dotyczących ćwiczeń fizycznych, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 297154
(220) 2016 11 21
(210) 464139
(151) 2017 05 17
(441) 2017 01 30
(732) SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA, Sanok, PL.
(540) VEGE BELTS
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(540)

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 7 paski do silników maszyn rolniczych, pasy do przenośników, pasy napędowe [do maszyn], pasy napędowe do maszyn rolniczych, pasy napędowe przenośnikowe, pasy przenośników.
(111) 297155
(220) 2016 11 21
(210) 464155
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) PMPG POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Strażnik Pamięci
(510), (511) 9 wydawnictwa i czasopisma on-line, wydawnictwa
na nośnikach danych, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne dostarczane on-line z baz danych lub z Internetu, urządzenia
mobilne do komunikowania się, przesyłania danych, urządzenia mobilne do odczytu publikacji elektronicznych, telefony, komputery,
programy komputerowe, gry interaktywne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, tablice na ogłoszenia elektroniczne, nośniki
danych, dyski optyczne, programy komputerowe nagrane, software
komputerowy i nośniki danych z muzyką, filmami wideo i audio oraz
obrazami graficznymi ściągniętymi z komputerowych baz danych lub
z Internetu, ze stron internetowych, 16 papierowe publikacje, wydawnictwa, katalogi branżowe, albumy, druki, prospekty, broszury, ulotki,
foldery, informatory, papier, tektura, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem
aparatów, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji
elektronicznych i drukowanych, usługi reklamowe, w tym w zakresie zamieszczania ogłoszeń w prasie, rozpowszechnianie wyrobów
producentów w celach reklamowych, wynajem czasu i miejsca reklamowego, zarządzanie w działalności handlowej, w tym doradztwo,
administrowanie działalności handlowej, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi,
marketing, badania i analiza rynku, badania opinii publicznej, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, prowadzenie wykazu informacji handlowych w Internecie, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
udostępnianie informacji z baz danych osobom trzecim, prenumerata
prasy, organizowanie konferencji, gier, 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,
oferowanie usług aukcyjnych w formie promocji, zarządzanie portalami internetowymi, 38 usługi agencji informacyjnej, prasowej i domu
mediowego, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych
za pomocą sieci telekomunikacyjnych oraz innych środków łączności,
dostarczanie publikacji elektronicznych online nie ściągalnych, prowadzenie serwerów i portali internetowych, umożliwianie dostępu
do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych,
organizacja i przekazywanie serwisów internetowych WWW, umożliwianie dostępu do stron WWW, usługi telekomunikacyjne, usługi
teleinformatyczne, rozpowszechnianie programów (audycji) radiowych, usługi telewizji kablowej, internetowej, multimedialnej, cyfrowej, rozpowszechnianie i transmisja wiadomości, obrazu wizualnego,
grafiki, danych i innych informacji, z wykorzystaniem radia, urządzeń
telekomunikacyjnych, mediów elektronicznych lub Internetu, usługi
poczty elektronicznej, usługi przekazywania ogłoszeń elektronicznych, usługi nagrywania, transkrypcji, transformacji, kompozycji, kompilacji informacji wykorzystywanych przy przesyłaniu elektronicznym,
elektroniczne przechowywanie informacji, rozpowszechnianie i dostarczanie dostępu do zasobów informacyjnych, muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, rozpowszechnianie telewizyjnych, radiowych, multimedialnych, internetowych programów
naukowych, rozrywkowych, sportowych, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, usługi sportowe i kulturalne, usługi w zakresie działalności
wydawniczej, edycja i dystrybucja w formie elektronicznej książek,
tekstów, gazet, periodyków i elektronicznych mediów, dostarczanie
publikacji elektronicznych on-line, usługi księgarni elektronicznej,
która dostarcza prasę, magazyny, fotografie, zdjęcia, książki on-line,
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organizowanie, obsługa i prowadzenie kursów korespondencyjnych,
seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów, organizowanie konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów,
pikników, wydarzeń tematycznych, festiwali filmowych, kształcenie
praktyczne, szkolenia, dokształcanie i doradztwo zawodowe, usługi
reporterskie, organizowanie, montaż programów radiowych, telewizyjnych, udostępnianych przez Internet, produkcja filmów i widowisk,
usługi filmowania i nagrywania, usługi doradcze w sprawie produkcji
filmowej, prowadzenie programów rozrywkowych, naukowych, publicystycznych, kulturalnych, usługi w zakresie gier interaktywnych,
interaktywna rozrywka i usługi współzawodnictwa oraz usługi quizów
elektronicznych, także dostarczane globalną siecią komputerową lub
przez Internet.

(111) 297156
(220) 2016 11 22
(210) 464223
(151) 2017 05 12
(441) 2017 01 02
(732) MEBLE MARZENIE WĘGŁOWSKI I STRYJAKIEWICZ SPÓŁKA
JAWNA, Opatów, PL.
(540) Comforteo
(540)

Kolor znaku: złoty, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.01.01, 01.07.06
(510), (511) 10 materace do celów leczniczych, poduszki do celów
leczniczych, meble do celów medycznych, łóżka szpitalne do celów
medycznych, stoły szpitalne, fotele medyczne, materace ortopedyczne do użytku medycznego, meble przystosowane do leczenia
medycznego, 20 meble biurowe, hotelowe, dziecięce, wypoczynkowe, sypialniane, stołowe, kuchenne, łazienkowe i ogrodowe, meble drewniane, tapicerowane, metalowe, meble wykonane z innych
materiałów-bambusa, rattanu, kwietniki, półki, wieszaki, lustra, ramy
do obrazów, poduszki, materace do łóżek, materace piankowe, sprężynowe, kokosowe, kieszeniowe, termoelastyczne, lateksowe, elementy meblowe, meble do przechowywania, meble do zabudowy,
meble na wymiar, 24 tkaniny obiciowe do mebli, pokrycia na materace, pokrowce ochronne na materace, pokrowce na meble, poszewki
i pokrowce na poduszki, rolety tekstylne, zasłony z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, pościel, prześcieradła, narzuty na łóżka, materiały do tapicerki, materiały tkane jako elementy
wyposażenia wnętrz, obrusy, podkłady na łózko, pokrycia na meble
z tkanin, tekstylia do wyposażenia domu.
(111) 297157
(220) 2016 11 23
(210) 464240
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 23
(732) KW CREATIVES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) POZYTYWNIK
(510), (511) 9 notesy elektroniczne, futerały na elektroniczne notesy,
notatniki elektroniczne, notatniki cyfrowe, komputery kieszonkowe
do robienia notatek, programy komputerowe, optyczne nośniki programów, programy komputerowe do pobrania, interaktywne multimedialne programy komputerowe, programy i oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów wykorzystywane w telefonach
komórkowych, oprogramowanie do telefonów komórkowych, oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, oprogramowanie
informatyczne do telefonów komórkowych, komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, platformy i oprogramowanie do telefonów cyfrowych, oprogramowanie do gier elektronicznych do telefonów komórkowych, pobieralne aplikacje na telefony
komórkowe do zarządzania danymi, pobieralne aplikacje na telefony
komórkowe do transmisji danych, pobieralne aplikacje na telefony
komputerowe do zarządzania informacjami, aplikacje do pobrania
do użytku z telefonami komórkowymi, 16 kostki do notowania, kartki
do notowania, bloczki do notowania, czyste kartki do notowania, pojemniki na bloczki do notowania, pojemniki na karteczki do notowania, notesy, notesy kieszonkowe, notatniki jako notesy, notesy reporterskie, notesy jako artykuły papiernicze, notesy na zapiski, notatniki,
notatniki samoprzylepne, notatniki ilustrowane, okładki notatników,
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bloczki notatnikowe, tablice na notatki, przylepne kartki na notatki,
bloczki do pisania notatek, organizery jako stojaki na notatki, kartki
papieru do robienia notatek, usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, tablice na notatki jako artykuły biurowe, teczki z notatnikiem
i przyborami do pisania, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania
jako artykuły papiernicze, bloki jako artykuły papiernicze, upominkowe artykuły papiernicze, biurowe artykuły papiernicze, okładki, obwoluty jako artykuły papiernicze, teczki papierowe jako artykuły papiernicze, pojemniki na artykuły papiernicze, teczki jako artykuły
papiernicze, arkusze papieru jako artykuły papiernicze, artykuły papiernicze do pisania, aktówki jako artykuły biurowe, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, almanachy, artykuły do pisania i stemplowania, artykuły biurowe, arkusze papieru zadrukowane jednostronnie,
arkusze informacyjne, artykuły piśmiennicze, bloki do pisania, bloczki
karteczek samoprzylepnych jako artykuły biurowe, bloczki do pisania,
biuletyny jako materiały drukowane, certyfikaty drukowane, broszury,
bloki papierowe, częściowo drukowane formularze, czyste papierowe,
zeszyty, druki, drukowane materiały piśmienne, dzienniki, etykiety
z papieru, etykiety z tworzyw sztucznych, formularze [blankiety, druki], formularze czyste, kalendarze, ilustrowane albumy, indeksy, skorowidze, kartki do korespondencji, kartki motywacyjne, kartki okolicznościowe, kartki papieru [wkłady], karty, katalogi, katalogi dotyczące
oprogramowania komputerowego, katalogi sprzedaży wysyłkowej,
koperty, kołonotatniki, książki, księgi gości, księgi pamiątkowe, mapy,
materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane,
materiały piśmienne, naklejki, nalepki, narożniki do przyklejania fotografii, okładki na terminarze tygodniowe, okładki książek, okładki skórzane do terminarzy spotkań, opakowania kartonowe, opakowania
książek, opakowanie na prezenty, organizery do użytku biurowego,
organizery kieszonkowe, organizery na biurko, organizery osobiste,
pamiętniki, dzienniki, pamiętniki ze skórzanymi okładkami, papeteria
zapachowa, papier, papier do korespondencji, papier do pisania listowy, papier listowy, papier listowy jako produkty gotowe, papierowe
artykuły piśmienne, papierowe materiały biurowe, papierowe materiały dydaktyczne, bloki do pisania, plany dnia jako terminarze, pocztówki, podręczniki jako książki, pojemniki na biurko, pojemniki na korespondencję, poradniki jako podręczniki, programy komputerowe
w formie drukowanej, programy przetwarzające dane w formie drukowanej, prospekty, przewodniki, przyborniki biurkowe, przyborniki
na biurko, przybory do szkicowania, przyciski do papieru, przyrządy
do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, pudełka
kartonowe lub papierowe, ramki do zdjęć, ramki i stojaki do fotografii,
samoprzylepne narożniki do fotografii, samoprzylepne papierowe
ozdoby na ściany, segregatory, skoroszyty, skorowidze, indeksy, słowniki, spinacze biurowe, spinacze do papieru, spisy, stojaki na korespondencję, stojaki na przyrządy do pisania, stojaki jako półki na dokumenty na biurko, stojaki na papier jako wyposażenie biurowe, stojaki
na dokumenty, stojaki na akcesoria biurkowe, stojaki biurkowe na wizytówki, szablony jako artykuły piśmienne, szkicowniki, szkolne zeszyty, teczki jako artykuły biurowe, teczki na korespondencję, teczki na listy, teczki na rysunki techniczne, terminarze, terminarze biurkowe,
terminarze kieszonkowe, terminarze jako materiały drukowane, terminarze miesięczne, terminarze roczne, terminarze ścienne, terminarze
tygodniowe, wkład papierowy, wkłady uzupełniające do kalendarza,
zakładki, zakładki do książek, zestawy piśmienne, zestawy rysunkowe
jako komplety kreślarskie, zeszyty, 35 reklama za pośrednictwem sieci
elektronicznych, w szczególności Internetu, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pośrednictwem bloga, sprzedaż hurtowa i/lub detaliczna w placówkach stacjonarnych i/lub za pośrednictwem sieci elektronicznych, w szczególności Internetu: notesów elektronicznych, futerałów na elektroniczne notesy, notatników [elektronicznych], notatników
cyfrowych, komputerów kieszonkowych do robienia notatek, programów komputerowych, optycznych nośników programów, programów
komputerowych do pobrania, interaktywnych multimedialnych programów komputerowych, programów i oprogramowania komputerowego do przetwarzania obrazów wykorzystywanych w telefonach
komórkowych, oprogramowania do telefonów komórkowych, oprogramowania użytkowego do telefonów komórkowych, oprogramowania informatycznego do telefonów komórkowych, komputerowego oprogramowania użytkowego do telefonów komórkowych,
platform i oprogramowania do telefonów cyfrowych, oprogramowania do gier elektronicznych do telefonów komórkowych, pobieralnych
aplikacji na telefony komórkowe do zarządzania danymi, pobieralnych
aplikacji na telefony komórkowe do transmisji danych, pobieralnych
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aplikacji na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, aplikacji do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, kostek z papieru do notowania, kartek do notowania, bloczków papierowych
do notowania, czystych kartek do notowania, pojemników na bloczki
do notowania, pojemników na karteczki do notowania, notesów, notesów kieszonkowych, notatników jako notesów, notesów reporterskich,
notesów jako artykuły papiernicze, notesów na zapiski, notatników,
notatników samoprzylepnych, notatników ilustrowanych, okładek notatników, bloczków notatnikowych, tablic na notatki, przylepnych kartek na notatki, bloczków do pisania notatek, organizerów jako stojaki
na notatki, kartek papieru do robienia notatek, usuwalnych samoprzylepnych kartek do notatek, tablic na notatki jako artykułów biurowych,
teczek z notatnikiem i przyborami do pisania, teczek z notatnikiem
i przyborami do pisania jako artykułów papierniczych, bloków jako artykułów papierniczych, upominkowych artykułów papierniczych, biurowych artykułów papierniczych, okładek, obwolut jako artykułów
papierniczych, teczek papierowych jako artykułów papierniczych, pojemników na artykuły papiernicze, teczek jako artykułów papierniczych, arkuszy papieru jako artykułów papierniczych, artykułów papierniczych do pisania, aktówek jako artykułów biurowych, albumów
fotograficznych i kolekcjonerskich, almanachów, artykułów do pisania
i stemplowania, artykułów biurowych, arkuszy papieru zadrukowanych jednostronnie, arkuszy informacyjnych, artykułów piśmienniczych, bloków do pisania, bloczków karteczek samoprzylepnych [artykułów biurowych], bloczków do pisania, biuletynów jako materiałów
drukowanych, certyfikatów drukowanych, broszur, bloków papierowych, częściowo drukowanych formularzy, czystych papierowych zeszytów, druków, drukowanych materiałów piśmiennych, dzienników,
etykiet z papieru, etykiet z tworzyw sztucznych, formularzy jako blankietów, druków, formularzy czystych, kalendarzy, ilustrowanych albumów, indeksów, skorowidzów, kartek do korespondencji, kartek motywacyjnych, kartek okolicznościowych, kartek papieru jako wkładów,
kart, katalogów, katalogów dotyczących oprogramowania komputerowego, katalogów sprzedaży wysyłkowej, kopert, kołonotatników,
książek, ksiąg gości, ksiąg pamiątkowych, map, materiałów do pisania,
materiałów do rysowania, materiałów drukowanych, materiałów piśmiennych, naklejek, nalepek, narożników do przyklejania fotografii,
okładek na terminarze tygodniowe, okładek książek, okładek skórzanych do terminarzy spotkań, opakowań kartonowych, opakowań książek, opakowań na prezenty, organizerów do użytku biurowego, organizerów kieszonkowych, organizerów na biurko, organizerów
osobistych, pamiętników, dzienników, pamiętników ze skórzanymi
okładkami, papeterii zapachowej, papieru, papieru do korespondencji, papieru do pisania [listowego], papieru listowego, papieru listowego jako produktów gotowych, papierowych artykułów piśmiennych,
papierowych materiałów biurowych, papierowych materiałów dydaktycznych, bloków do pisania, planów dnia jako terminarzy, pocztówek,
podręczników jako książek, pojemników na biurko, pojemników na korespondencję, poradników jako podręczników, programów komputerowych w formie drukowanej, programów przetwarzających dane
w formie drukowanej, prospektów, przewodników, przyborników
biurkowych, przyborników na biurko, przyborów do szkicowania,
przycisków do papieru, przyrządów do pisania, przyrządów do rysowania, publikacji drukowanych, pudełek kartonowych lub papierowych, ramek do zdjęć, ramek i stojaków do fotografii, samoprzylepnych narożników do fotografii, samoprzylepnych papierowych ozdób
na ściany, segregatorów, skoroszytów, skorowidzy, indeksów, słowników, spinaczy biurowych, spinaczy do papieru, spisów, stojaków
na korespondencję, stojaków na przyrządy do pisania, stojaków [półek] na dokumenty na biurko, stojaków na papier jako wyposażenia
biurowego, stojaków na dokumenty, stojaków na akcesoria biurkowe,
stojaków biurkowych na wizytówki, szablonów jako artykułów piśmiennych, szkicowników, szkolnych zeszytów, teczek jako artykułów
biurowych, teczek na korespondencję, teczek na listy, teczek na rysunki techniczne, terminarzy, terminarzy biurkowych, terminarzy kieszonkowych, terminarzy jako materiałów drukowanych, terminarzy miesięcznych, terminarzy rocznych, terminarzy ściennych, terminarzy
tygodniowych, wkładów papierowych, wkładów uzupełniających
do kalendarza, zakładek, zakładek do książek, zestawów piśmiennych,
zestawów rysunkowych jako kompletów kreślarskich, zeszytów.

(111) 297158
(220) 2016 11 23
(210) 464247
(151) 2017 05 05
(441) 2017 01 09
(732) COMARCH POINTSHUB SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
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(540) in-krakow
(510), (511) 9 oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych,
elektroniczne urządzenia i przyrządy do nawigacji i ustalania położenia, oprogramowanie użytkowe, aplikacje komputerowe do pobrania, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze,
oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych,
aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, gazety elektroniczne do pobrania, 35 informacja marketingowa, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, reklama za pośrednictwem internetu, dostarczanie informacji za pośrednictwem
internetu, usługi reklamowe i promocyjne, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, kompilacja
danych dla osób trzecich, tworzenie komputerowych baz danych,
dostarczanie skomputeryzowanych informacji w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, dostarczanie informacji handlowych
za pośrednictwem komputerowej bazy danych, usługi informacyjne
i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, usługi informacyjne dotyczące przedsiębiorstw, dostarczanie
informacji handlowych, usługi lokalizacji zapasów w oparciu o bazy
danych, informacja o działalności gospodarczej i informacja handlowa, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, rozpowszechnianie informacji
handlowych, dostarczanie informacji biznesowych i handlowych
przez Internet, 38 dostęp do treści, stron internetowych i portali,
zapewnianie użytkownikom dostępu do informacji w Internecie, zapewnianie użytkownikom dostępu do platform w Internecie, usługi
przysyłania wiadomości, przesyłanie informacji za pomocą środków
elektronicznych, usługi komunikacyjne umożliwiające przysyłanie
informacji za pomocą środków elektronicznych, 39 usługi nawigacyjne, usługi nawigacji wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, usługi
doradcze w zakresie nawigacji, planowanie tras [usługi nawigacyjne],
nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), usługi informacji
o ruchu drogowym, usługi monitorowania ruchu, usługi informacji
o położeniu towarów i usług, udostępnianie danych związanych
z metodami transportu, skomputeryzowane usługi informacyjne
w zakresie transportu, skomputeryzowane planowanie związane
z transportem, informacja o składowaniu, informacja o transporcie,
41 publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet,
publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikacja treści redakcyjnych
stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
42 platforma jako usługa Pass do dostarczania usług nawigacji, informacji reklamowych i marketingowych, hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, .
(111) 297159
(220) 2016 11 23
(210) 464256
(151) 2017 05 05
(441) 2017 01 09
(732) MALINOWY OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) Mocno nadziane
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 39 dostarczanie żywności przez restauracje, 43 usługi
restauracji fast food, usługi restauracji szybkiej obsługi, rezerwacja
stolików w restauracjach, restauracje dla turystów, usługi mobilnych
restauracji, restauracje z grillem, usługi restauracji hotelowych, restauracje serwujące delikatesy, usługi restauracyjne, restauracje
samoobsługowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, bary, bary sałatkowe, bary przekąskowe,
snack bary, usługi barowe, bary szybkiej obsługi [snack bary], usługi
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barów kawowych, usługi snack barów, usługi barów piwnych, usługi świadczone przez bary bistro, usługi w zakresie barów szybkiej
obsługi.

(111) 297160
(220) 2016 11 24
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) YANG CHUAN, Tangshan City, CN.
(540) NERVE
(540)

(210) 464308

(531) 27.05.01, 27.05.08, 24.15.21
(510), (511) 25 odzież, odzież dla kierowców samochodowych, stroje przeciwdeszczowe, rękawiczki (odzież), odzież dla motocyklistów,
odzież dla rowerzystów, obuwie, botki, nakrycia głowy, turbany, pasy
elastyczne wyszczuplające [bielizna], wyroby pończosznicze.
(111) 297161
(220) 2016 11 24
(210) 464310
(151) 2017 05 18
(441) 2017 01 16
(732) INVENT FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) ORGANIZM BEZ PASOŻYTÓW suplement diety Para Farm
Płyn doustny
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, brązowy, niebieski, czerwony, żółty,
różowy
(531) 02.01.16, 02.09.01, 02.09.21, 02.09.24, 02.09.25, 19.07.01,
25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi.
(111) 297162
(220) 2016 11 28
(210) 464427
(151) 2017 05 17
(441) 2017 01 30
(732) STANBEST S I Z GŁODOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, PL.
(540) Stanbest
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, szary
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.02.07, 26.11.01, 26.11.25,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego, usługi doradztwa w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, marketing, reklama, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama
billboardowa, reklama na stronach internetowych świadczonych usług,
organizowanie i współudział w targach, wystawach i pokazach związanych z promocją świadczonych usług, udzielanie porad konsumentom,
37 czyszczenia tapicerki, czyszczenie budynków, czyszczenie budynków
od wewnątrz i zewnątrz, czyszczenie dywanów, czyszczenie dywanów
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i chodników, czyszczenie elewacji budynków, czyszczenie fasad budynków, czyszczenie i mycie samochodów, czyszczenie okien, czyszczenie
pomieszczeń domowych, czyszczenie powierzchni podłóg, czyszczenie
przemysłowe budynków, czyszczenie ruchomych obiektów sanitarnych,
czyszczenie samochodów, czyszczenie żaluzji, mycie, mycie okien, mycie
pojazdów, odśnieżanie, piaskowanie podłóg, pranie dywanów, sprzątanie
budynków biurowych i lokali handlowych, sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, sprzątanie budynków użyteczności publicznej,
sprzątanie domów, sprzątanie dróg dojazdowych na budowy, sprzątanie
fabryk, sprzątanie hoteli, sprzątanie nieruchomości, sprzątanie obiektów
przed imprezami i po imprezach, sprzątanie placów budowy, sprzątanie
poddaszy, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie pomieszczeń
na ładunki, sprzątanie sklepów, sprzątanie szkół, sprzątanie szpitali, sprzątanie terenów miejskich, sprzątanie terenów publicznych, sprzątanie toalet publicznych, sprzątanie zakładów przemysłowych, udzielanie informacji związanych ze sprzątaniem budynków, usługi czyszczenia w zakresie
sprzątania biur, usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, usługi mycia ciśnieniowego, usługi myjni pojazdów, usługi sprzątania, usługi w zakresie mycia budynków, usuwanie plam z dywanów.

(111) 297163
(220) 2016 11 29
(210) 464502
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 16
(732) SAINT-GOBAIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza, PL.
(540) TADMAR
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty, czerwony, czarny, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: metalowe materiały budowlane, konstrukcje metalowe, włazy i wpusty metalowe, metalowe pokrywy do włazów, pojemniki metalowe na paliwo
płynne i do gazu, rury, zawory, łączniki metalowe, metalowe zamocowania kabli lub rur, przewody do instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej,
wodociągowej, drobne wyroby metalowe, separatory, pompy do instalacji grzewczych, wody i ścieków, urządzenia i przyrządy pomiarowe,
systemy przeciwpożarowe, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania, instalacje wodociągowe, instalacje kanalizacyjne, instalacje gazowe,
instalacje do uzdatniania wody, urządzenia i instalacje do oczyszczania
ścieków, instalacje i urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne
lub gazowe, urządzenia i instalacje do klimatyzacji, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń oraz instalacji wodnych, gazowych
i grzewczych, kotły grzewcze, kanały kominowe do kotłów grzewczych,
grzejniki elektryczne, grzejniki do centralnego ogrzewania, armatura
do pieców, wymienniki ciepła, pompy cieplne, kolektory słoneczne,
instalacje solarne, systemy ogrzewania podłogowego, podgrzewacze
powietrza, podgrzewacze wody, kabiny natryskowe i brodziki, wanny łazienkowe, umywalki, zlewy, zlewozmywaki, akcesoria do łazienek, pisuary, miski klozetowe, sedesy, instalacje, armatura i osprzęt do urządzeń
sanitarnych, materiały uszczelniające, materiały izolacyjne, rury giętkie
niemetalowe, niemetalowe pokrywy włazów, płytki ceramiczne, rury
sztywne niemetalowe, pojemniki niemetalowe na paliwo płynne.
(111) 297164
(220) 2016 11 30
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 16
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) OCEANIC med.control
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.02

(210) 464551
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(510), (511) 3 kosmetyki, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty
przeciwpotne, 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne
do użytku zewnętrznego, środki lecznicze przeciw poceniu się, środki lecznicze przeciw poceniu się stóp.

(111) 297165
(220) 2016 11 30
(210) 464553
(151) 2017 04 27
(441) 2017 01 09
(732) ADVANCED PROTECTION SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) SafeSky
(510), (511) 9 alarmy, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, alarmowe
systemy bezpieczeństwa [inne niż do pojazdów], alarmy bezpieczeństwa, alarmy bezpieczeństwa [inne niż do pojazdów], alarmy
ostrzegawcze [inne niż do pojazdów], anteny do radarów, aparatura do monitoringu obiektów śledzonych [elektroniczna], aparatura do monitoringu obiektów śledzonych [elektryczna], aparatura
do monitoringu obiektów śledzonych [optyczna], aparatura do monitoringu obiektów śledzonych [teleskopowa], centralne jednostki
alarmowe, czujniki do określania położenia, czujniki do mierzenia
prędkości, czujniki do określania prędkości, czujniki elektroniczne,
czujniki i detektory, czujniki odległości, czujniki optyczne, detektory mikrofal [radar], detektory podczerwieni, detektory radarowe,
detektory ruchu, detektory zbliżeniowe, elektroniczne urządzenia
do lokalizacji obiektów, elektroniczne urządzenia do monitoringu
obiektów śledzonych, elektroniczne urządzenia i przyrządy do śledzenia, elektroniczny sprzęt do śledzenia obiektów, elektryczne
urządzenia do lokalizacji obiektów, elektryczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, elektryczny sprzęt do śledzenia obiektów, instalacje alarmowe, instalacje radarowe, interfejsy do detektorów, kontrolery ruchu, mikrofalowe czujniki do wykrywania intruzów,
nadajniki sygnalizacji alarmowej, odbiorniki radarowe, odbiorniki
radarowe ze wzmacniaczem, odbiorniki sygnalizacji alarmowej,
oprogramowanie komputerowe do kompilacji danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe do transmisji danych
pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe do zbierania danych pozycjonujących, optyczne urządzenia do lokalizacji obiektów,
optyczny sprzęt do śledzenia obiektów, radar, skanery podczerwieni,
sprzęt komputerowy do kompilacji danych pozycjonujących, sprzęt
komputerowy do przetwarzania danych lokalizacyjnych, sprzęt
komputerowy do rozpowszechniania danych lokalizacyjnych, sprzęt
komputerowy do transmisji danych lokalizacyjnych, sprzęt komputerowy do zbierania danych pozycjonujących, systemy alarmowe,
systemy radarowe, urządzenia detekcyjne, urządzenia do detekcji
podczerwieni, urządzenia do identyfikowania intruzów, inne niż
do pojazdów, urządzenia do kontroli lotów, urządzenia do kontroli
ruchu powietrznego, urządzenia do lokalizowania dźwięku, urządzenia do namierzania dźwięku, urządzenia do obrazowania termicznego do widzenia w ciemnościach, urządzenia do ochrony i nadzoru,
urządzenia do określania pozycji, urządzenia kontroli lotu, urządzenia noktowizyjne, urządzenia ostrzegawcze do celów bezpieczeństwa, urządzenia ostrzegawcze, inne niż do pojazdów, urządzenia
radiolokacyjne, urządzenia wykrywające mikrofale, wieloosiowe detektory kierunkowe, wyświetlacze radarowe.
(111) 297166
(220) 2016 11 30
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) SZAFRAŃSKI MICHAŁ KAVEO, Warszawa, PL.
(540) FINANSOWY NINJA
(540)

(210) 464560

Kolor znaku: biały, czarny, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 e-booki, publikacje elektroniczne, edukacyjne materiały do pobrania, podcasty, podcasty do pobrania, książki audio,
książki zapisane na płytach, nagrania wideo, nagrane magnetyczne
nośniki danych, dyski optyczne zapisane, nagrane płyty CD i DVD,
16 książki, podręczniki, materiały drukowane, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje promocyjne, publikacje
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reklamowe, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane ulotki
informacyjne, afisze, plakaty, 38 usługi w zakresie portali internetowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, prowadzenie
portalu w Internecie polegające na przesyłaniu informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera, usługi świadczone przez portal
internetowy w zakresie udostępniania na portalu informacji, wiadomości, aktualności, ogłoszeń, reklam, filmów, fotografii, dostarczanie
wiadomości za pośrednictwem środków elektronicznych, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem
sieci komputerowych oraz Internetu, usługi w zakresie zbierania
i przekazywania aktualności informacyjnych, internetowy serwis
informacyjny, nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych
za pośrednictwem Internetu, podcasting, transmisje internetowe,
elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, elektroniczna wymiana wiadomości
za pośrednictwem linii czatowych, pokojów rozmów [chatroomów]
oraz forów internetowych, 41 edukacja, nauczanie, dostarczanie informacji edukacyjnych, publikacja materiałów edukacyjnych, pisanie
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie
publikacji on-line, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikowanie drogą elektroniczną,
szkolenia edukacyjne, szkolenia związane z finansami, kursy szkoleniowe, kursy edukacyjne dotyczące finansów, organizacja webinariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie wykładów.

(111) 297167
(220) 2016 12 01
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 16
(732) YAREMCO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) REXER ENGINEERING
(540)

(210) 464602

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi w zakresie wykonawstwa oraz kierowania
i nadzorowania robót budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych,
usługi budowlane w zakresie infrastruktury technicznej, usługi budowlane konstrukcyjne, wykonywanie konstrukcji stalowych, montaż prefabrykatów żelbetowych, usługi budowlane wykończeniowe, usługi budowlane instalacyjne w tym centralnego ogrzewania,
wodno -kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, usługi w zakresie wykonawstwa budownictwa mieszkaniowego i użytkowego, wyposażania mieszkań i lokali użytkowych w meble, restauracji i rekonstrukcji
obiektów zabytkowych i dzieł sztuki, montaż i konserwacja instalacji inteligentnych systemów automatyzacji, montaż i konserwacja
systemów zarządzania, systemów alarmowych, komputerów i sieci
komputerowych, usługi budowlane w zakresie budownictwa drogowego i kolejowego, inżynierii miejskiej, inżynierii środowiska,
inżynierii sanitarnej, hydrotechniki i hydrogeologii, usługi z zakresu
ukształtowania terenu oraz małej architektury, usługi w zakresie wykonawstwa systemów wykorzystujących wszystkie rodzaje energii
odnawialnej, wykonywanie prac ziemnych, drenażowych, rekultywacyjnych, melioracyjnych, budowa, montaż i remonty sieci i stacji
wodociągowych, stacji uzdatniania wody, zagospodarowanie stref
ochrony sanitarnej, nadzór budowlany, wykonywanie, konserwacja
i modernizacja izolacji elektrycznej, termicznej i akustycznej budynków, maszyn i urządzeń, wykonywanie, konserwacja i modernizacja
wibroizolacji, wykonywanie, konserwacja i modernizacja hydroizolacji, modernizacja techniczna maszyn i urządzeń,doradztwo budowlane, usługi doradcze dotyczące materiałów budowlanych i usług
remontowo -budowlanych, 42 usługi w zakresie projektowania i konsultingu architektonicznego, budowlanego i urbanistycznego, projektowanie architektury w zakresie budownictwa mieszkaniowego
i przemysłowego, projektowanie architektury otoczenia budynków,
architektury zieleni oraz ogrodnictwa krajobrazowego, projektowanie budownictwa drogowego i kolejowego, inżynierii miejskiej,

3702

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

ukształtowania terenów pod budownictwo, usługi w zakresie architektury, projektowania, aranżacji i dekoracji wnętrz, doradztwo
w zakresie projektowania, aranżacji i dekoracji wnętrz, badania,
ekspertyzy, opinie i analizy techniczne w zakresie budownictwa,
badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne i geodezyjne dla budownictwa, pomiary inwentaryzacyjne budowlane powykonawcze,
wykonywanie dokumentacji na przebudowę i adaptację budynków
oraz dokumentacji inwentaryzacyjnej obiektów budowlanych, usługi w zakresie: projektowania wzornictwa przemysłowego, grafiki,
projektowania form użytkowych, opracowywania projektów technicznych, usługi doradcze dotyczące nowoczesnych technik i technologii w budownictwie, usługi w zakresie projektowania, doradztwa
i ekspertyz oraz prac badawczych dotyczących środowiska naturalnego, prowadzenie usługowych prac badawczo -rozwojowych w zakresie nauk przyrodniczych i nauk o ochronie naturalnego środowiska człowieka, badania i analizy techniczne w zakresie: hałasu,
drgań i zanieczyszczenia powietrza, wyciszania obiektów i urządzeń
przemysłowych, konstrukcji dźwiękoszczelnych, dźwiękochłonnych
i dźwiękochłonno -izolacyjnych, zabezpieczeń wibroakustycznych
i przeciwhałasowych, analizy akustyczne, modelowanie rozkładu
pola akustycznego w środowisku, modelowanie rozprzestrzeniania
się zanieczyszczeń w środowisku, opracowania ekofizjograficzne,
przygotowywanie prognoz o oddziaływaniach inwestycji na środowisko, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie maszyn i urządzeń, doradztwo w zakresie projektowania maszyn i urządzeń, testowanie materiałów, wzornictwo
przemysłowe, ekspertyzy i orzeczenia w ramach robót budowlanych,
doradztwo w zakresie doboru izolacji akustycznych.

(111) 297168
(220) 2016 12 01
(210) 464607
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) KULA KRZYSZTOF, SOSNOWSKI JAROSŁAW BIRBANT SPÓŁKA
CYWILNA, Zielona Góra, PL.
(540) BIRBANT
(540)

(531) 02.01.19, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo bezalkoholowe,
35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz usługi w zakresie
gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: piwo i produkty piwowarskie, piwo bezalkoholowe.
(111) 297169
(220) 2016 12 01
(210) 464609
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) MOVUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, PL.
(540) MOVUTO
(540)
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kacyjne dotyczące zdrowia, usługi edukacyjne związane z zabiegami
terapeutycznymi, udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej.

(111) 297170
(220) 2016 12 01
(151) 2017 05 04
(441) 2017 01 16
(732) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski, PL.
(540) ROCK
(540)

(210) 464647

Kolor znaku: czarny, złoty, biały
(531) 22.01.21, 01.01.04, 01.15.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe typu malt, napoje bezalkoholowe na bazie słodu, napoje energetyczne tzw. energy drink.
(111) 297171
(220) 2016 12 01
(151) 2017 05 04
(441) 2017 01 16
(732) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski, PL.
(540) UZI
(540)

(210) 464650

Kolor znaku: niebieski, granatowy, biały, czarny
(531) 01.01.05, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe typu malt, napoje bezalkoholowe na bazie słodu, napoje energetyczne tzw. energy drink.
(111) 297172
(220) 2016 12 02
(210) 464662
(151) 2017 05 15
(441) 2017 01 23
(732) BLACK RED WHITE SPÓŁKA AKCYJNA, Biłgoraj, PL.
(540) AUTHOR
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, segmenty mebli ściennych, stoły,
krzesła, komody, witryny, biurka, regały, szafki, ławy.
(111) 297173
(220) 2016 12 10
(210) 465023
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) NOWACKI PIOTR NOVA TECHNOLOGY, Raciąż, PL.
(540) Starterzy.pl
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, niebieski, jasnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02
(510), (511) 41 organizacja szkoleń, organizowanie i prowadzenie
szkoleń i kursów w zakresie fizjoterapii i rehabilitacji, usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], organizacja konferencji edukacyjnych, szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych
i ich leczenia, kursy szkoleniowe związane z medycyną, usługi edu-

Kolor znaku: biały, błękitny, żółty, czarny
(531) 14.07.01, 26.05.01, 26.05.16, 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 35 Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług-portal aukcyjny, sprzedaż towarów
kategorii AGD, RTV, motoryzacja, komputery, zabawki na zasadzie licytacji internetowej, usługi w zakresie programów lojalnościowych,
obsługa programów lojalnościowych, usługi w zakresie administrowania programów lojalnościowych.

(111) 297174
(220) 2016 12 12
(210) 465034
(151) 2017 05 22
(441) 2017 02 06
(732) SZEWCZYK ROMAN AGROMIX, Niepołomice, PL.
(540) atpol
(510), (511) 1 nawozy dolistne, środki zwilżające, środki emulgujące, kompozycje olejowo -emulgatorowe, środki antytranspiracyjne,
4 dyspergatory obniżające napięcie powierzchniowe, 5 środki wspomagające działanie herbicydów, środki ochrony roślin.
(111) 297175
(220) 2016 12 12
(210) 465038
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce, PL.
(540) ... uznawany za najlepszy ! KIELCE Majonez KIELECKI Tradycja
produkcji od 1959 r.
(540)

Kolor znaku: zielony, żółty, biały, brązowy, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.19, 06.07.25, 24.09.05, 19.03.01
(510), (511) 30 majonezy, sosy na bazie majonezów.
(111) 297176
(220) 2016 12 12
(210) 465039
(151) 2017 05 11
(441) 2017 01 16
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
(540) GALERIA GOPLANA
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w zakresie
środków spożywczych, żywności, żywności dietetycznej dla celów
leczniczych, napojów, napojów dla celów leczniczych, słodyczy,
słodyczy dla celów leczniczych, wyrobów cukierniczych, tortów
na zamówienie, wyrobów piekarniczych, wyrobów czekoladowych,
wafli, cukierków, żelków, gum do żucia, lodów, deserów, dań gotowych, koszów okolicznościowych z żywnością i napojami, przypraw,
administrowanie sprzedażą, promocja sprzedaży, usługi zarządzania
sprzedażą, publikowanie druków do celów reklamowych w postaci
elektronicznej.
(111) 297177
(220) 2016 12 12
(210) 465040
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 16
(732) STELLA PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lubartów, PL.
(540) SWEET HOME
(510), (511) 4 świece, świeczki zapachowe, świece ozdobne, świece
podgrzewające, zapachowe świece podgrzewające, kostki do rozpalania w grillu i kominku, zapalacze do grilla, 16 serwetki papierowe,
serwetki jednorazowe, 21 podgrzewacze (nieelektryczne), podgrzewacze do świec, podgrzewacze zapachowe.
(111) 297178
(220) 2016 12 12
(210) 465041
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce, PL.
(540) ... uznawany za najlepszy ! KIELCE Majonez KIELECKI Tradycja
produkcji od 1959 r.

3703

(540)

Kolor znaku: zielony, żółty, biały, brązowy, czerwony, czarny
(531) 06.07.25, 19.03.01, 24.09.05, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 majonezy, sosy na bazie majonezów.
(111) 297179
(220) 2016 12 12
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) NOWAK TADEUSZ, Tarnów, PL.
(540) Choco Sticks sweet time
(540)

(210) 465046

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 30 ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, słodycze, pałeczki kukurydziane w czekoladzie, herbatniki, 35 reklama, marketing
i promocja towarów, sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów takich
jak: wyroby kukurydziane, chrupki kukurydziane, chipsy, żywność
na bazie mąki, prażone produkty zbożowe, prażynki bekonowe,
serowo -cebulowe, solone, cebulowe, paprykowe, chrupki ziemniaczane, chrupki kolorowe, chrupki z owocami, pałeczki z owocami,
chrupki smakowe, pałeczki kukurydziane, pałeczki ryżowe, wyroby
zbożowe w polewie, popcorn, wyroby z dodatkiem ryżu, chlebek
ryżowy, lekkie płatki pszenno ryżowe, wafle ryżowe, wafle ryżowe
w czekoladzie, wafle ryżowe z dodatkami, słone paluszki, płatki kukurydziane, muesli, chrupkie produkty zbożowe produkowane metodą
wytłaczania lub smażone w tłuszczu, chipsy ziemniaczane, pałeczki ziemniaczane, chrupki ziemniaczane i zbożowe wyprodukowane
metodą wytłaczania, ciastka słone i ługowane, orzechy prażone,
suszone, solone lub przyprawione, mieszanki muesli składające się
z ziaren zbóż, orzechów, suszonych owoców i dodatków czekoladowych, słodycze ozdobne, podpłomyki, pieczywo chrupkie, pałeczki
kukurydziane w czekoladzie, agencje reklamowe, dekoracja wystaw
sklepowych, dystrybucja materiałów reklamowych w tym próbek,
druków, prospektów, broszur, informacja handlowa, ogłoszenia reklamowe, organizowanie targów handlowych i reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy
towarów, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamowych,
reklamy korespondencyjne, reklamy telewizyjne, rozlepianie plakatów reklamowych, rozpowszechnienie materiałów reklamowych,
rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie próbek, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, wynajmowanie powierzchni
na cele reklamowe, 39 transport i magazynowanie towarów przeznaczonych do obrotu krajowego i międzynarodowego.
(111) 297180
(220) 2016 12 12
(210) 465048
(151) 2017 05 22
(441) 2017 02 06
(732) SZEWCZYK ROMAN AGROMIX, Niepołomice, PL.
(540) atpolan
(510), (511) 1 nawozy dolistne, środki zwilżające, środki emulgujące, kompozycje olejowo -emulgatorowe, środki antytranspiracyjne,
4 dyspergatory obniżające napięcie powierzchniowe, 5 środki wspomagające działanie herbicydów, środki ochrony roślin.
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(111) 297181
(220) 2014 02 11
(210) 424746
(151) 2017 06 20
(441) 2014 05 26
(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, PL.
(540) V-Protein Matrix
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, szary, czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, w tym w szczególności:
leki dla ludzi, preparaty dietetyczne do celów leczniczych, odżywki wzmacniające stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów do celów leczniczych, suplementy diety wspomagające leczenie, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy
i mikroelementy, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
29 koncentraty i odżywki wysokobiałkowe nie do celów medycznych, wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, w tym zwłaszcza batony proteinowe, produkty mleczne takie jak:
mleko jogurty, kefiry, sery, serwatki, napoje mleczne lub z przewagą
mleka, 30 koncentraty węglowodanowe, odżywki węglowodanowe i wysokoenergetyczne nie do celów medycznych wzbogacone
witaminami i solami mineralnymi, w tym zwłaszcza wysokoenergetyczne batony zbożowe, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów
obejmujących: produkty farmaceutyczne, w tym w szczególności:
koncentraty i odżywki wysokobiałkowe nie do celów medycznych,
wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami,
w tym zwłaszcza batony proteinowe, produkty mleczne takie jak:
mleko jogurty, kefiry, sery, serwatki, napoje mleczne lub z przewagą mleka, koncentraty węglowodanowe, odżywki węglowodanowe
i wysokoenergetyczne nie do celów medycznych, wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, w tym zwłaszcza wysokoenergetyczne
batony zbożowe, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami
i minerałami, napoje węglowodanowe, napoje energetyczne, napoje
izotoniczne, napoje z soków owocowych, nektary owocowe, w tym
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa
powyższych towarów, 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.
(111) 297182
(220) 2014 10 10
(151) 2017 06 20
(441) 2015 01 19
(732) LANGSTEINER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) LANGSTEINER PROFILACTIS
(540)

(210) 434326

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji ciała, kremy, maści, toniki,
szampony, olejki aromatyczne, płyny do kąpieli, dezodoranty, preparaty do kąpieli, maseczki kosmetyczne, lakiery do paznokci, mleczka kosmetyczne, mydła lecznicze, mydła, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, produkty toaletowe, zestawy kosmetyków, 5 suplementy diety do celów leczniczych, suplementy żywności do celów
leczniczych, środki dietetyczne do celów leczniczych, dietetyczne
substancje do celów leczniczych, preparaty farmaceutyczne, roślinne preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, dodatki mineralne
do żywności, dodatki odżywcze do celów leczniczych, zioła leczni-
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cze, wyroby medyczne w formie płynów, drażetek, tabletek, lizaków,
cukierków, kremów, kosmetyków, suplementy diety zawierające
wyciągi z ziół, suplementy diety na bazie owoców lub warzyw, suplementy diety na bazie produktów zwierzęcych, suplementy diety
na bazie artykułów pochodzenia roślinnego, 29 preparaty roślinne
zawierające wyciągi z ziół, środki spożywcze na bazie artykułów
pochodzenia zwierzęcego, środki spożywcze na bazie owoców lub
warzyw, ekstrakty z warzyw do celów spożywczych, suszone warzywa do celów spożywczych, wyciągi z ziół do celów spożywczych,
30 środki spożywcze na bazie artykułów pochodzenia roślinnego,
przyprawy.

(111) 297183
(220) 2015 05 19
(210) 442660
(151) 2017 06 27
(441) 2015 08 31
(732) KŁYS PRZEMYSŁAW, Katowice, PL.
(540) Evotec
(510), (511) 35 profesjonalne usługi wspomagające operacje i zadania przedsiębiorstw handlowych, a w szczególności usługi reklamowe, usługi Public Relations, marketing, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi
badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, usługi inżynierskie w zakresie ocen, opinii, badań
oraz sporządzania raportów na polu naukowym i technologicznym,
projektowanie oprogramowania, wdrażanie usług informatycznych,
usługi IT..
(111) 297184
(220) 2016 11 07
(210) 463586
(151) 2017 06 19
(441) 2017 02 27
(732) DORNWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) AMPCO
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne i weterynaryjne,
aparatura i instrumenty chirurgiczne, dentystyczne, fotele dentystyczne, lusterka i sztyfty dentystyczne, nici chirurgiczne, strzykawki,
igły do celów medycznych, wkucia, uchwyty, cewniki, kaniule, wenflony, akcesoria do pobierania i badania krwi, sprzęt laboratoryjny, lejki, płytki rozmazowe, przyborniki na instrumenty medyczne,
aparatura anestezjologiczna, noże chirurgiczne, skalpele, aparatura
wytwarzająca promienie rentgenowskie dla celów medycznych,
aparatura wytwarzającą promienie ultrafioletowe do celów medycznych, protezy dentystyczne, rękawice dla celów medycznych, sądy
dla celów chirurgicznych, stereoskopy, stoły operacyjne, szyny chirurgiczne, termometry dla celów medycznych, 35 usługi w zakresie
prowadzenia agencji importowo -eksportowych, doradztwo fachowe handlowe w zakresie obrotu aparaturą medyczną i laboratoryjną, usługi w zakresie informacji handlowej o aparaturze medycznej
i laboratoryjnej, prowadzenie promocji towarów, usługi w zakresie
marketingu w kraju i zagranicą, prowadzenie hurtowni materiałów
medycznych, publikowanie tekstów reklamowych, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, organizacja pokazów i wystaw,
sprzedaż produktów medycznych i laboratoryjnych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów
reklamowych, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych,
usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, sprzedaż aparatury medycznej i laboratoryjnej poprzez
zgrupowanie na rzecz osób trzecich tych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować w hurtowni i w sklepie za pośrednictwem sieci teleinformatycznej, Internetu.
(111) 297185
(220) 2015 05 29
(210) 443057
(151) 2017 06 05
(441) 2015 09 14
(732) BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, DE.
(540) ALOA
(510), (511) 5 preparaty do zwalczania i niszczenia robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy, pestycydy.
(111) 297186
(220) 2016 01 05
(151) 2017 06 21
(441) 2016 04 11
(732) LANGSTEINER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Langsteiner

(210) 451070
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(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, emulsje, balsamy, mydła, lotiony, mleczka kosmetyczne, kosmetyki pielęgnacyjne, kosmetyki do pielęgnacji ciała,
kosmetyki z olejkami eterycznymi, 5 produkty farmaceutyczne, dietetyczne substancje do celów leczniczych, preparaty witaminowe,
kremy i żele do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, suplementy żywności do celów leczniczych, środki dietetyczne do celów leczniczych, dietetyczne substancje do celów leczniczych, plastry, zioła lecznicze, krople do oczu do celów leczniczych,
krople do nosa do celów leczniczych, środki sanitarne do celów medycznych, kosmetyki lecznicze, kosmetyki zdrowotne, kosmetyki
dermatologiczne, 35 usługi pośrednictwa handlowego w tym także
za pośrednictwem internetu w zakresie prowadzenia sprzedaży-detalicznej i hurtowej z kompleksową ofertą-umożliwiającej nabywcom rozeznanie i zakup towarów: kosmetyków, farmaceutyków,
leków, środków opatrunkowych, środków higieny osobistej, środków
dietetycznych, suplementów diety, artykułów spożywczych, w tym
napojów alkoholowych i bezalkoholowych, odżywek, ziół, ziół leczniczych, herbat ziołowych, ziół suszonych, herbat, kompozycji ziół
i owoców, herbat owocowych, mieszanek herbat, kompozycji herbat, doradztwo w zakresie organizowania działalności gospodarczej, zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób
trzecich, administrowanie działalności handlowej, usługi w zakresie
udzielania franczyzy w zakresie prowadzenia punktów sprzedaży
detalicznej lub hurtowej z branż: farmaceutycznej, medycznej, spożywczej, kosmetycznej, drogeryjnej lub zielarskiej, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich kosmetyków, farmaceutyków, leków, środków
opatrunkowych, środków higieny osobistej, środków dietetycznych,
suplementów diety, artykułów spożywczych, w tym napojów alkoholowych i bezalkoholowych, odżywek, ziół, ziół leczniczych, herbat
ziołowych, ziół suszonych, herbat, kompozycji ziół i owoców, herbat
owocowych, mieszanek herbat, kompozycji herbat pozwalających
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w specjalistycznych sklepach, w tym sklepach internetowych.

(111) 297187
(220) 2016 01 13
(210) 451269
(151) 2017 06 14
(441) 2016 04 25
(732) ASERTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów, PL.
(540) ASERTO
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(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, produkty chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje
(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 4 oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, wyroby pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również benzyny silnikowe) i materiały oświetleniowe, 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, rudy (kruszce), 7 maszyny: rolnicze, mieszające, ogrodnicze, montażowe, wytrząsające, wydobywcze, zaciskowe, wycinarki,
tokarki, górnicze, separatory, załadowcze, 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, automaty sprzedające, 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia,
do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia,
przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub
odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych,
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nagrane dyski, 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, silniki
do pojazdów lądowych, opony, 40 obróbka metali, drewna, tworzyw
sztucznych, odpadów, metalurgiczna, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi
badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego.

(111) 297188
(220) 2016 05 05
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) ALUMITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec, PL.
(540) Alumitech SP. Z O.O.
(540)

(210) 456021

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe konstrukcje budowlane, metalowe konstrukcje budowlane w systemie fasadowym, metalowe konstrukcje
budowlane w systemie okienno -drzwiowym, aluminiowe konstrukcje budowlane ścian słupowo -ryglowych, okna, drzwi i ościeżnice
z kształtowników aluminiowych, konstrukcje szkieletowe budynków
z kształtowników aluminiowych, ściany fasadowe i działowe-metalowe, metalowe sufity i stropy, materiały budowlane metalowe, w szczególności profile, płyty, arkusze i folie do okien, metalowe:
drabiny, drzwi, drzwi przeciwpożarowe, drzwi dymoszczelne, okna,
klamki do drzwi, bramy, bramy garażowe, bramy przemysłowe, bramy rolowane, schody, balkony, barierki ochronne, belki stropowe,
dachówki i pokrycia dachowe, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie jako wyroby i przybory metalowe, metalowe ekrany i siatki
przeciw owadom, boazeria metalowa, blacha w płytach i arkuszach,
metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, daszki metalowe
dla budownictwa, drut aluminiowy, drut metalowy z metali nieszlachetnych, drut ze stali, drut ze stopów metali nieszlachetnych, z wyjątkiem drutu topikowego, drut żelazny, kołatki do drzwi, metalowe
płyty do drzwi, zasuwy do drzwi, metalowe futryny do drzwi, metalowe gzymsy, metalowe formy, metalowe odlewy, nieelektryczne
złącza metalowe do kabli, kable metalowe nieelektryczne, kątowniki
stalowe, klamry zaciskające metalowe, przewody metalowe do instalacji wentylacji i klimatyzacji, konstrukcje metalowe w budownictwie, konstrukcje metalowe jako szkielety ramowe w budownictwie,
metalowe konstrukcje nośne szklarni, metalowe konstrukcje przenośne, konstrukcje stalowe w budownictwie, metalowe kosze dachowe
w budownictwie, kosze metalowe, kratownice metalowe, kraty jako
ruszty metalowe, materiały metalowe do krycia dachów, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, łaty metalowe, maszty i słupy metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, metalowe materiały
zbrojeniowe dla budownictwa, materiały zbrojeniowe do pasów maszynowych metalowe, metalowe materiały zbrojeniowe do przewodów rurowych, metalowy osprzęt do mebli, metalowe kołki do ścian,
nadproża metalowe, odrzwia metalowe, ograniczniki do bram, metalowe, ograniczniki do okien, metalowe, ograniczniki drzwiowe metalowe, ograniczniki metalowe, ogrodzenia metalowe, ogrody zimowe, metalowe okładziny budowlane i konstrukcyjne, metalowy
osprzęt do okien, okna skrzynkowe metalowe, okucia do drzwi metalowe, okucia drzwiowe ozdobne metalowe, okucia metalowe
do okien, okucia okienne ozdobne metalowe, ościeżnice metalowe,
palety transportowe metalowe, palety załadowcze metalowe, palisady [ogrodzenia] metalowe, metalowe pancerze z płyt, panele konstrukcyjne metalowe, płytki metalowe dla budownictwa, płytki podłogowe metalowe, płyty konstrukcyjne metalowe, płyty kotwiące,
metalowe podłogi i płytki na podłogi, metalowe podłużnice jako
części nośne schodów, pokrycia dachów, metalowe, metalowe pręty
i słupki ogrodzeniowe, pręty metalowe do lutowania i spawania, progi metalowe, metalowe prowadnice do drzwi przesuwnych, przegrody metalowe, zawiesia metalowe do przenoszenia ładunków, przewody jako armatura metalowa, metalowe przewody instalacyjne

3706

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

rozgałęźne, przewody metalowe, armatura do przewodów sprężonego powietrza metalowa, metalowe przewody wodociągowe, rolety
zewnętrzne metalowe i osprzęt do rolet, rolki, rolety ze stali, elementy metalowe moskitier ramkowych, metalowe prowadnice do okien
przesuwnych, rurociągi zasilające metalowe, metalowe przewody
i rury centralnego ogrzewania, rury i rurki metalowe, rusztowania
metalowe, metalowe rygle do klamek, zasuw, metalowe rygle do zasuw okiennych, rynny metalowe, metalowe obudowy schodów, słupy metalowe, słupy metalowe jako elementy konstrukcyjne, metalowe stopnie schodów, metalowe pokrycia ścian w budownictwie,
metalowe ścienne uchwyty, haki do mocowania rur, metalowe śruby
do łączenia przewodów, uszczelki metalowe, wsporniki metalowe
dla budownictwa, metalowe zaciski jako klamry, metalowe zaciski
do rur i kabli, zamki na zasuwy, metalowe zamki obrotowe do okien,
metalowe zamknięcia do okien, w tym podnoszonych, zamknięcia
drzwiowe, metalowe obejmy do zamocowania rur, zasuwy mieszkaniowe, zatrzaski drzwiowe metalowe, zawiasy metalowe, metalowe
zawiesia jako uchwyty do przenoszenia ładunków, folie metalowe
do zawijania i pakowania, metalowe materiały zbrojeniowe do przewodów rurowych, metalowe złącza kabli, metalowe złącza do łańcuchów, złączki rur metalowe, żaluzje metalowe, 35 zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach, w sklepach i w innych
punktach sprzedaży systemów aluminiowych dla budownictwa,
w tym systemów okienno -drzwiowych, systemów fasadowych i systemów rolet i bram oraz z artykułami budowlanymi metalowymi i artykułami budowlanymi niemetalowymi, metalowe konstrukcje budowlane, konstrukcje budowlane w systemie fasadowym,
konstrukcje budowlane w systemie okienno -drzwiowym, aluminiowe konstrukcje budowlane ścian słupowo -ryglowych, okna, drzwi
i ościeżnice z kształtowników aluminiowych, konstrukcje szkieletowe
budynków z kształtowników aluminiowych, ściany fasadowe i działowe, metalowe sufity i stropy, materiały budowlane metalowe,
w szczególności profile, płyty, arkusze i folie do okien, drabiny, drzwi,
drzwi przeciwpożarowe, drzwi dymoszczelne, okna, klamki do drzwi,
bramy, bramy garażowe, bramy przemysłowe, bramy rolowane,
schody, balkony, barierki ochronne, belki stropowe, dachówki i pokrycia dachowe, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, ekrany
i siatki przeciw owadom, boazeria, blacha w płytach i arkuszach, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, daszki metalowe
dla budownictwa, drut aluminiowy, drut metalowy z metali nieszlachetnych, drut ze stali, drut ze stopów metali nieszlachetnych, z wyjątkiem drutu topikowego, drut żelazny, kołatki do drzwi, metalowe
płyty do drzwi, zasuwy do drzwi, metalowe futryny do drzwi, metalowe gzymsy, metalowe formy, metalowe odlewy, nieelektryczne
złącza metalowe do kabli, kable metalowe nieelektryczne, kątowniki
stalowe, klamry zaciskające metalowe, przewody metalowe do instalacji wentylacji i klimatyzacji, konstrukcje metalowe w budownictwie, konstrukcje metalowe jako szkielety ramowe w budownictwie,
metalowe konstrukcje nośne szklarni, metalowe konstrukcje przenośne, konstrukcje stalowe w budownictwie, metalowe kosze dachowe
w budownictwie, kosze metalowe, kratownice metalowe, kraty jako
ruszty metalowe, materiały metalowe do krycia dachów, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, łaty metalowe, maszty i słupy metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, metalowe materiały
zbrojeniowe dla budownictwa, materiały zbrojeniowe do pasów maszynowych metalowe, metalowe materiały zbrojeniowe do przewodów rurowych, metalowy osprzęt do mebli, metalowe kołki do ścian,
nadproża metalowe, odrzwia metalowe, ograniczniki do bram, metalowe, ograniczniki do okien, metalowe, ograniczniki drzwiowe metalowe, ograniczniki metalowe, ogrodzenia metalowe, ogrody zimowe, metalowe okładziny budowlane i konstrukcyjne, metalowy
osprzęt do okien, okna skrzynkowe metalowe, okucia do drzwi metalowe, okucia drzwiowe ozdobne metalowe, okucia metalowe
do okien, okucia okienne ozdobne metalowe, ościeżnice metalowe,
palety transportowe metalowe, palety załadowcze metalowe, palisady [ogrodzenia] metalowe, pancerze z płyt, panele konstrukcyjne
metalowe, płytki metalowe dla budownictwa, płytki podłogowe metalowe, płyty konstrukcyjne metalowe, płyty kotwiące, metalowe
podłogi i płytki na podłogi, metalowe podłużnice jako części nośne
schodów, pokrycia dachów, metalowe, metalowe pręty i słupki ogrodzeniowe, pręty metalowe do lutowania i spawania, progi metalowe,
prowadnice do drzwi przesuwnych, przegrody metalowe, zawiesia
metalowe do przenoszenia ładunków, przewody jako armatura metalowa, metalowe przewody instalacyjne rozgałęźne, przewody me-
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talowe, armatura do przewodów sprężonego powietrza metalowa,
metalowe przewody wodociągowe, rolety zewnętrzne metalowe
i osprzęt do rolet, rolki, rolety ze stali, elementy metalowe moskitier
ramkowych, prowadnice do okien przesuwnych, rurociągi zasilające
metalowe, metalowe przewody i rury centralnego ogrzewania, rury
i rurki metalowe, rusztowania metalowe, rygle do klamek, zasuw,
metalowe rygle do zasuw okiennych, rynny metalowe, metalowe
obudowy schodów, słupy metalowe, słupy metalowe jako elementy
konstrukcyjne, metalowe stopnie schodów, metalowe pokrycia ścian
w budownictwie, metalowe ścienne uchwyty, haki do mocowania
rur, metalowe śruby do łączenia przewodów, uszczelki metalowe,
wsporniki metalowe dla budownictwa, metalowe zaciski jako klamry, metalowe zaciski do rur i kabli, zamki na zasuwy, metalowe zamki
obrotowe do okien, metalowe zamknięcia do okien, w tym podnoszonych, zamknięcia drzwiowe, metalowe obejmy do zamocowania
rur, zasuwy mieszkaniowe, zatrzaski drzwiowe metalowe, zawiasy
metalowe, metalowe zawiesia jako uchwyty do przenoszenia ładunków, folie metalowe do zawijania i pakowania, materiały zbrojeniowe
do przewodów rurowych, metalowe złącza kabli, metalowe złącza
do łańcuchów, złączki rur metalowe, żaluzje metalowe, maszyny i obrabiarki, w szczególności maszyny do obróbki drewna, maszyny
do obróbki tworzyw sztucznych, frezarki, giętarki, gwinciarki, obrabiarki, pakowarki, piły, podajniki, prasy, przekładnie maszyn, szlifierki, strugarki, wytłaczarki, elektroniczne systemy przeciwpożarowe
i zabezpieczające oraz części do nich, alarmy pożarowe, urządzenia
sygnalizacji pożaru, alarmy antywłamaniowe i przeciw napadowe,
instalacje oddymiające i jej elementy, konstrukcje budowlane niemetalowe, fasady niemetalowe, elementy konstrukcyjne i materiały budowlane niemetalowe, w tym: bramy, drzwi, drzwi przeciwpożarowe, drzwi dymoszczelne, futryny, ościeżnice i płyty drzwiowe,
dźwigary, podpory, parapety, daszki, dachówki, balustrady, ogrodzenia, belki, okładziny, kratownice i kraty, rury i kształtki rurowe, rury
drenażowe i wodociągowe, nadproża, okna i ramy okienne, płyty
i płytki podłogowe, okiennice, osprzęt do okien i drzwi niemetalowy,
kształtowniki i listwy niemetalowe dla budownictwa, maszty i słupy
niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, pokrycia dachowe
niemetalowe, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, rynny niemetalowe, rolety niemetalowe i ich elementy, skrzynki niemetalowe na rolety zewnętrzne niemetalowe, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płytki
niemetalowe dla budownictwa, altany niemetalowe i ich konstrukcje, kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, budowlane, moskitiery niemetalowe i ich elementy, szkło budowlane, w tym okienne, rusztowania niemetalowe, schody i stopnie
schodów niemetalowe, ścianki działowe niemetalowe, pokrycia
ścian niemetalowe, żaluzje niemetalowe i nietekstylne, ogrody zimowe, oranżerie, werandy, promocja sprzedaży dla osób trzecich, administrowanie i zarządzanie miejscami wystawowymi dotyczącymi
handlu i/lub reklamy, badanie rynku w celach handlowych, outsourcing jako doradztwo handlowe, usługi menedżerskie, prowadzenie
interesów osób trzecich, usługi reklamowe, usługi badania marketingowego i badania rynku, promocja inwestycji w zakresie nieruchomości, w tym centrów handlowych, usługowych, hotelowych i rozrywkowych, administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami
handlowymi, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży hurtowej i detalicznej, reklama, reklama na billboardach, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, informacja handlowa oraz udzielanie porad konsumentom,
usługi impresariów w działalności artystycznej i sportowej, impresariat w działalności artystycznej i sportowej, patronat medialny klubów
sportowych, agencje importowo-eksportowe, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych oraz komputerowe zarządzanie plikami,
37 usługi budowlane, w szczególności w zakresie budownictwa
ogólnego, przemysłowego i użyteczności publicznej, usługi związane z naprawami i konserwacją, nadzór budowlany, usługi instalacyjne, w szczególności w zakresie instalacji wentylacyjnych, wodnych,
energetycznych i oświetleniowych, usługi remontowe, w szczególności w zakresie fasad i ścian działowych, drzwi i okien, instalacja
i montaż automatycznych napędów do bram i napędów do rolet,
usługi informacji budowlanej i informacji o naprawach, wynajem
sprzętu budowlanego, 40 obróbka materiałów, w szczególności powłok profili z metalu, powlekanie kształtowników aluminiowych po-
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włokami ochronnymi, powłokami utwardzającymi i powłokami koloryzującymi, obróbka i hartowanie metali, galwanizacja, kadmowanie,
niklowanie, odlewanie metali, platerowanie metali, spawanie, lutowanie, trasowanie laserem, lakierowanie proszkowe.

(111) 297189
(220) 2016 09 07
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 27
(732) CENTRUM NAUKI KOPERNIK, Warszawa, PL.
(540) CENTRUM NAUKI KOPERNIK
(540)

(210) 461207

Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12, 01.15.23, 07.01.13, 15.07.17
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe i do celów dydaktycznych, części urządzeń naukowych i pomiarowych, urządzenia
optyczne, wagowe, pomiarowe, fotograficzne, żeglarskie, sygnalizacyjne, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski z nagraniami)
i ich części, eksponaty o charakterze naukowo -dydaktycznym, książki dźwiękowe, książki audio, nagrane filmy, nagrania audio, nagrania
dźwiękowe, nagrania multimedialne, programy komputerowe nagrane, nagrane płyty DVD, nagrane płyty VCD, publikacje elektroniczne pobieralne, magnetyczne nośniki danych, dyski z nagraniami,
eksponaty sterowane komputerowo, komputery, filmy rysunkowe
animowane, magnesy dekoracyjne, oprogramowanie komputerowe nagrane, programy gier komputerowych nagrane na nośnikach
danych, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe
(software ładowalny), przezrocza, publikacje elektroniczne (moduły
ładowalne), filmy fonograficzne [naświetleone], przezroczyste folie
[fotograficzne, naświetlone] do rzutników, negatywy fotograficzne,
16 zeszyty, zeszyty ćwiczeń, zeszyty do pisania lub rysowania, książki, podręczniki [książki], notesy, długopisy, ołówki, teczki papierowe, papierowe artykuły piśmienne, artykuły papiernicze do pisania,
okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe w wersji papierowej, prospekty,
kalendarze, katalogi, albumy, broszury, plakaty, papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], odbitki
fotograficzne, 35 sprzedaż wydawnictw, pamiątek i zestawów edukacyjnych, sprzedaż wydawnictw muzealnych, naukowych, popularnonaukowych, usługi reklamowe, usługi doradcze w zakresie
komercyjnej i niekomercyjnej działalności gospodarczej, działania
marketingowe w zakresie nauki, rozrywki i kultury, doradztwo specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej dotyczącej nauki,
edukacji i rozrywki, poszukiwania w zakresie patronatu, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, dystrybucja
materiałów i gadżetów reklamowych oraz próbek i materiałów obrandowanych, w szczególności koszulek, filiżanek, kubków, zabawek, materiałów edukacyjnych, smyczy do wieszania telefonów, zewnętrznych pamięci USB, doradztwo w zakresie planowania kariery,
41 publikacje elektroniczne książek, czasopism i periodyków, usługi
prowadzenia dzienników internetowych, mianowicie blogów internetowych, usługi edukacyjne i szkoleniowe, nauczanie, kształcenie,
organizacja pokazów i spektakli, prowadzenie kursów, seminariów,
warsztatów i zajęć dydaktycznych dotyczących spraw społecznych,
politycznych, gospodarczych, dotyczących kultury, sztuki, nauki, organizacja i realizacja konferencji i sympozjów, szkolenia online, usługi w zakresie informacji o edukacji, usługi wydawnicze, kształcenie
praktyczne, organizacja zjazdów, publikowanie tekstów, publikowanie książek, organizowanie konkursów (edukacyjnych lub rozrywkowych), organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, parki rozrywki, organizowanie wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji, nauczanie, usługi
fotograficzne, 42 naukowe usługi analityczne i badawcze, badania
i analizy naukowe, 43 wynajmowanie sal na posiedzenia i konferencje, wynajmowanie przestrzeni eventowej, usługi gastronomiczne.

(111) 297190
(220) 2016 11 17
(151) 2017 06 09
(441) 2017 02 20
(732) NAKIELNY ANDRZEJ, Czchów, PL.
(540) NAKIELNY KAWA I WYPIEKI
(540)
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(531) 19.09.01, 11.03.14, 25.01.05, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 35 prowadzenie sklepów i hurtowni z wyrobami piekarniczymi, cukierniczymi, słodyczami, przetworami zbożowymi, bułką
tartą, pizzami, spodami do pizz, usługi prowadzenia sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz za pośrednictwem mediów elektronicznych, w tym Internetu wyrobów piekarniczych, cukierniczych, słodyczy, przetworów zbożowych, bułki tartej, pizzy, spodów do pizz,
36 organizowanie wynajmu nieruchomościami, zarządzenie nieruchomościami, 39 usługi transportowe w zakresie zaopatrywania
w żywność, towarowy transport drogowy pojazdami specjalistycznymi i uniwersalnymi, składowanie, magazynowanie, magazynowanie chłodnicze, przechowywanie, pakowanie, konfekcjonowanie
i dostarczanie towarów, usługi informacyjne i pośrednictwo w zakresie transportu i spedycji.
(111) 297191
(220) 2016 10 27
(210) 463205
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 13
(732) OAK DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) OAK DEVELOPMENT
(510), (511) 36 usługi agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami i wynajmu nieruchomości, usługi doradztwa w sprawach finansowych, pozyskiwanie środków finansowych, usługi inwestycyjne
ze środków własnych i powierzonych dotyczące nieruchomości, usługi developerskie dotyczące organizacji etapów inwestycji w zakresie
pozyskiwania nieruchomości, pozyskiwanie środków finansowych,
wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego, administrowanie
i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie umów najmu, usługi
w zakresie ubezpieczeń, usługi w zakresie wyceny nieruchomości,
wynajmowanie powierzchni biurowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż hurtowa i detaliczna nieruchomości
z rynku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo
w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów, 37 usługi budowlane, usługi doradztwa budowlanego, budowa domów wielo oraz
jednorodzinnych, usługi budowlane dotyczące infrastruktury technicznej, prace remontowe, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe, usługi budowlane instalacyjne, usługi informacji oraz nadzoru
budowlanego, instalowanie i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych,
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, tynkowanie, malowanie, uszczelnianie budynków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, asfaltowanie, układanie nawierzchni dróg, instalowanie i naprawa
urządzeń przeciwwłamaniowych, usługi generalnego wykonawcy
i inwestora zastępczego robót budowlanych, usługi w zakresie obsługi i napraw pojazdów mechanicznych, pojazdów samochodowych,
usługi wulkanizacyjne, usługi mycia i czyszczenia pojazdów samochodowych, usługi regeneracji pojazdów mechanicznych oraz części
zamiennych do tych pojazdów, 42 usługi projektowania budynków,
usługi projektowania instalacji sanitarnych i elektrycznych, architektura krajobrazu, projektowanie terenów zielonych, zieleńców i parków,
usługi polegające na projektowaniu wzornictwa przemysłowego,
usługi polegające na aranżacji wystroju wnętrz i dekorowania wnętrz,
badania, opinie, ekspertyzy i analizy techniczne w zakresie budownictwa, pomiary gruntu, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne,
pomiary geodezyjne, pomiary inwentaryzacyjne budowlane, usługi
doradztwo w zakresie ochrony środowiska, usługi opracowywania
projektów technicznych związanych z ochroną środowiska, usługi
w zakresie planowania urbanistycznego.

3708

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 297192
(220) 2016 10 27
(210) 463206
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 13
(732) OAK DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) OAK DEVELOPMENT
(540)

Kolor znaku: brązowy, ciemnobrązowy, biały
(531) 05.03.02, 05.03.14, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami i wynajmu nieruchomości, usługi doradztwa w sprawach finansowych, pozyskiwanie środków finansowych, usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych dotyczące nieruchomości,
usługi developerskie dotyczące organizacji etapów inwestycji w zakresie pozyskiwania nieruchomości, pozyskiwanie środków finansowych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie umów
najmu, usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż hurtowa i detaliczna
nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego,
pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów,
37 usługi budowlane, usługi doradztwa budowlanego,obudowa
domów wielo oraz jednorodzinnych, usługi budowlane dotyczące
infrastruktury technicznej, prace remontowe, prace konserwacyjne,
prace wykończeniowe, usługi budowlane instalacyjne, usługi informacji oraz nadzoru budowlanego, instalowanie i naprawa urządzeń
klimatyzacyjnych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
tynkowanie, malowanie, uszczelnianie budynków, zabezpieczanie
budynków przed wilgocią, asfaltowanie, układanie nawierzchni
dróg, instalowanie i naprawa urządzeń przeciwwłamaniowych, usługi generalnego wykonawcy i inwestora zastępczego robót budowlanych, usługi w zakresie obsługi i napraw pojazdów mechanicznych,
pojazdów samochodowych, usługi wulkanizacyjne, usługi mycia
i czyszczenia pojazdów samochodowych, usługi regeneracji pojazdów mechanicznych oraz części zamiennych do tych pojazdów,
42 usługi projektowania budynków, usługi projektowania instalacji
sanitarnych i elektrycznych, architektura krajobrazu, projektowanie
terenów zielonych, zieleńców i parków, usługi polegające na projektowaniu wzornictwa przemysłowego, usługi polegające na aranżacji
wystroju wnętrz i dekorowania wnętrz, badania, opinie, ekspertyzy
i analizy techniczne w zakresie budownictwa, pomiary gruntu, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, pomiary geodezyjne, pomiary inwentaryzacyjne budowlane, usługi doradztwo w zakresie
ochrony środowiska, usługi opracowywania projektów technicznych
związanych z ochroną środowiska, usługi w zakresie planowania
urbanistycznego.
(111) 297193
(220) 2016 10 27
(210) 463207
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 13
(732) REVERS COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn, PL.
(540) REVERS BEAUTY & CARE
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, olejki
eteryczne, preparaty do mycia, dezodoranty do użytku osobistego,
odświeżacze do ust w aerozolu, preparaty do golenia, kremy do golenia, płyny po goleniu, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie, kremy kosmetyczne, kremy
do rąk, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia
włosów, lakiery do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów,
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olejki perfumeryjne, pasty, proszki i płyny do zębów, toniki, żele,
odżywki, preparaty do kąpieli, sole wspomagające wyszczuplanie,
maski do zabiegów kosmetycznych, kremy do pillingu, preparaty
do makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, perfumy, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szminki, szampony, preparaty
do pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy do makijażu, błyszczyki, maskary, tusze do rzęs, zmywacze do paznokci, płyny i proszki
do prania, płyny do płukania, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia
szyb, kosmetyki samochodowe, płyny do mycia powierzchni, saszetki zapachowe do bielizny, środki do namaczania bielizny, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia,
krochmal, preparaty do mycia, mydła, mydła w płynie, preparaty
do odtłuszczania, środki czyszczące i polerujące do parkietu, pasty
do mebli i do podłogi, pasty do skór, preparaty do polerowania, kosmetyki do opalania, 5 środki sanitarne stosowane w higienie osobistej, chusteczki nawilżane antybakteryjne, płatki kosmetyczne
antybakteryjne do oczyszczania cery, waciki odkażające, materiały
opatrunkowe, podpaski, tampony, wkładki higieniczne, wody termalne, 35 usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą
handlową, usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania
działalnością gospodarczą handlową, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów i prezentowanie
usług w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży,
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub
reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, sprzedaż hurtowa
i detaliczna kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum, chemii
gospodarczej, akcesoriów i przyborów kosmetycznych, sprzedaż
hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum, chemii gospodarczej, akcesoriów
i przyborów kosmetycznych.

(111) 297194
(220) 2016 11 09
(210) 463700
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) Damaszke Jacek BHP DORADZTWO I SZKOLENIA, Gdynia, PL.
(540) BHP DORADZTWO I SZKOLENIA JACEK DAMASZKE
(540)

(531) 15.07.01, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 41 doradztwo i usługi szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
(111) 297195
(220) 2016 11 09
(210) 463702
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) Hill’s Pet Nutrition, Inc. a Delaware corporation, Topeka, US.
(540) Hill’s żywienie schronienie i miłość
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, szary
(531) 02.09.01, 07.01.19, 07.01.24, 11.03.09, 26.04.09, 26.11.02,
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26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 karma dla zwierząt, 35 usługi reklamowe związane z promocją programu, który przewiduje ceny zdyskontowane
karmy dla zwierząt domowych, czapki, ubrania i miski dla zwierząt
do schronisk dla zwierząt.
(111) 297196
(220) 2016 11 16
(210) 463953
(151) 2017 06 12
(441) 2017 02 27
(732) RYDZEWSKI KRZYSZTOF, Gdańsk, PL.
(540) astermedia
(510), (511) 7 elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, 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, elektro szczotki, 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,
szatkownice do warzyw, wilki do mięsa, części zamienne i akcesoria
do elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, 9 urządzenia
audio -wideo, odbiorniki radiowe, radia samochodowe, anteny, anteny samochodowe, aparaty fotograficzne, kamery, wieże, mini wieże,
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, zapalniczki samochodowe, alarmy antywłamaniowe do samochodów,
do motocykli i do skuterów, urządzenia chroniące przed kradzieżą
samochody, motocykle, skutery, pojazdy mechaniczne, odbiorniki
radiowe montowane w pojazdach mechanicznych, kaski ochronne
dla motocyklistów, rejestratory przebytej drogi dla pojazdów mechanicznych, urządzenia GPS, oprogramowanie komputerowe software ładowalny na nośnikach, 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, urządzenia sygnalizacyjne dla pojazdów
mechanicznych, czujniki parkowania, 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, elektryczne 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
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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, 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 urządzeń do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności oraz napojów, części zamienne
i akcesoria urządzeń do ogrzewania powietrza, urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, części zamienne i akcesoria urządzeń
do oświetlania, 34 e-papierosy, płyny do napełniania e -papierosów,
tytoń, wyroby tytoniowe, namiastki papierosów, papierosy, cygara,
przybory dla palaczy, zapałki, zapalniczki, fajki, papierośnice, popielniczki dla palaczy, woreczki na tytoń, gilotynki do cygar, papierosy
elektroniczne, namiastki tytoniu-wyroby imitujące papierosy, bloczki bibułki papierosowej, zioła do palenia, tytoń do żucia, 35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów i usług z nimi związanych pozwalające na swobodne oglądanie i kupowanie w sklepie i hurtowni
towarów oraz prowadzenie sklepu w systemie on-line za pośrednictwem Internetu oraz dystrybucja towarów przez Internet, papierosów, e -papierosów, płynów do napełniania e -papierosów, namiastek
papierosów, wyrobów imitujących papieros, akcesoriów dla palaczy,
sprzętu AGD i RTV, sprzętu elektronicznego, sprzętu gospodarstwa
domowego, podzespołów elektronicznych, elektroniki użytkowej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, marketing, usługi badania
rynku i opinii publicznej, usługi importowo -eksportowe, doradztwo
specjalistyczne handlowe, usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, badania rynku i opinii publicznej.

(111) 297197
(220) 2016 11 21
(210) 464131
(151) 2017 06 06
(441) 2017 01 23
(732) BOGUSZ PAWEŁ, Lublin, PL.
(540) INUPRIN
(510), (511) 5 preparaty lecznicze poprawiające odporność i o działaniu przeciwwirusowym.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 297198
(220) 2016 11 22
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 13
(732) TUSK KATARZYNA, Sopot, PL.
(540) MAKElifeEASIER
(540)

(210) 464196

Kolor znaku: czarny, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(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, 14 zegary, zegarki i budziki, chronometry i chronografy, paski
do zegarków, futerały i pudełka na zegarki, pojemniki specjalnie
przystosowane do ekspozycji zegarków, szkatułki na biżuterię, kasetki na biżuterię, zamykane szafki na biżuterię, pudełka na biżuterię,
wszystkie wykonane z metali szlachetnych i ich stopów lub metali
posrebrzanych lub pozłacanych, biżuteria, medale, naszyjniki, i usług
kolczyki, pierścionki, spinki do krawatów, spinki do mankietów,
ozdoby osobiste, mianowicie broszki, szpilki, medaliony, bransole-
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ty, wisiorki, łańcuszki i szpilki do krawatów, figurki i ozdoby z metali
szlachetnych, sztuczna biżuteria, kamienie szlachetne, 18 imitacje
skóry, futra, aktówki, teczki, kuferki, parasole, paski, plecaki, portfele, portmonetki, torby na ubrania, torebki, walizki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi analiz rynkowych, dekoracja wystaw
sklepowych, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
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, usługi public relations,
usługi reklamowe, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
wynajem przestrzeni reklamowej, publikowanie tekstów sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi
kreowania wizerunku firm, towarów i usług, dekorowanie wystaw
sklepowych, usługi sprzedaży towarów z naniesionym logo reklamowym rejestrowanego znaku towarowego, takich jak: T-shirtów, wód
perfumowanych, perfum, kosmetyków, odzieży oraz akcesoriów modowych, również za pośrednictwem sklepu internetowego, 41 usługi wydawnicze, publikacja czasopism, magazynów, organizowanie
konkursów, organizowanie pokazów mody, organizowanie przyjęć,
spektakli i wystaw, prowadzenie blogów, dzienników internetowych,
publikacje on-lin 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, doradztwo w zakresie mody, usługi
stylizacji modowej.

(111) 297199
(220) 2016 11 23
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) MJFARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(540) apteka OD POKOLEŃ
(540)

(210) 464245

Kolor znaku: zółty, biały, pomarańczowy, brązowy
(531) 29.01.14, 26.02.07, 26.02.12, 27.05.01, 26.01.03, 24.13.01
(510), (511) 5 preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych,
leki dla ludzi, leki do celów weterynaryjnych, leki stomatologiczne,
witaminy do celów leczniczych, minerały wspomagające leczenie
i wzmacniające organizm do celów leczniczych, mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, suplementy diety do stosowania przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu leczenia chorób, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakteriobójcze, biologiczne preparaty do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne do celów medycznych, insulina, materiały do plombowania
zębów, kleje do protez dentystycznych, żywność dla niemowląt
do celów leczniczych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
opatrunkowe, apteczki, środki odkażające, produkty weterynaryjne,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, majtki i pieluchy
higieniczne, podpaski higieniczne, tkaniny chirurgiczne, sole do kąpieli leczniczych, detergenty do celów medycznych, farmaceutyczne
preparaty do skóry i włosów, 35 prowadzenie aptek, usługi marketingowe, usługi w zakresie: reklam, reklam korespondencyjnych, reklam
prasowych, reklam radiowych i reklam telewizyjnych, rozprowadzanie ulotek i gazetek reklamowych, usługi na rzecz osób trzecich
w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz internetowej następujących towarów: kosmetyki, mydła, kremy, pasty, dezodoranty,
preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji
jamy ustnej, środki do czyszczenia zębów, preparaty do pielęgnacji
włosów, szampony, preparaty do opalania, preparaty do odchudzania, maseczki kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki
eteryczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, depilatory, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, środki
czyszczące, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, leki
dla ludzi, leki do celów weterynaryjnych, leki stomatologiczne, witaminy do celów leczniczych, minerały wspomagające leczenie
i wzmacniające organizm do celów leczniczych, mineralne dodatki
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do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, suplementy
diety do stosowania przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu leczenia chorób, dietetyczne środki spożywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty
ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, środki bakteriobójcze, biologiczne preparaty do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne
do celów medycznych, insulina, materiały do plombowania zębów,
żywność dla niemowląt do celów leczniczych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, aparaty i instrumenty
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, artykuły
ortopedyczne, artykuły i sprzęt medyczny, rękawice do celów medycznych, pomoc w zarządzaniu i w prowadzeniu działalności gospodarczej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, dystrybucja próbek,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, publikowanie tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 44 sporządzanie
leków na podstawie recept, usługi w zakresie doradztwa farmaceutycznego i kosmetycznego.

(111) 297200
(220) 2016 11 29
(210) 464511
(151) 2017 06 21
(441) 2017 02 20
(732) MALINOWY OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) Mocno Nadziane
(510), (511) 39 dostarczanie żywności przez restauracje, 43 usługi
restauracji fastfood, usługi restauracji szybkiej obsługi, rezerwacja
stolików w restauracjach, restauracje dla turystów, usługi mobilnych restauracji, restauracje z grillem, usługi restauracji hotelowych,
restauracje serwujące delikatesy, usługi restauracyjne, restauracje
samoobsługowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, bary, bary sałatkowe, bary przekąskowe,
snackbary, usługi barowe, bary szybkiej obsługi [snackbary], usługi
barów kawowych, usługi snackbarów, usługi barów piwnych, usługi
świadczone przez bary bistro, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi.
(111) 297201
(220) 2016 11 29
(210) 464516
(151) 2017 06 21
(441) 2017 02 20
(732) ORTEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) ORTEO
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego.
(111) 297202
(220) 2016 11 30
(210) 464549
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) BRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mielec, PL.
(540) POSSI
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, segmenty mebli ściennych, meble
kuchenne, fronty do szaf i szafek, meble pokojowe, krzesła, wieszaki
na ubrania, półki, szuflady, regały, ławy, stoły, komody, szafy, szafki,
łóżka, biurka, witryny.
(111) 297203
(220) 2016 12 01
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 20
(732) PERDEUSZ BARTŁOMIEJ, Rzeszów, PL.
(540) PERINVEST
(540)

Kolor znaku: biały, szary
(531) 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12

(210) 464604
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(510), (511) 36 wycena nieruchomości, timesharing nieruchomości,
dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], wynajem nieruchomości, finansowanie nieruchomości, agencje nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie
nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, wyceny finansowe nieruchomości, wycena nieruchomości [finansowa], ocena nieruchomości
[wycena], usługi wyceny nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, inwestycje majątkowe
[nieruchomości], usługi nabywania nieruchomości, ubezpieczenia
majątkowe [nieruchomości], organizowanie wynajmu nieruchomości, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, usługi kredytowania
nieruchomości, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), usługi zarządzania nieruchomościami, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, udzielanie pożyczek na nieruchomość, ubezpieczenie dla
właścicieli nieruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomości,
oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), ocena i wycena nieruchomości, zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, usługi
finansowania zakupu nieruchomości, wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych, doradztwo w zakresie nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji
dotyczących nieruchomości, organizowanie ograniczonej własności
nieruchomości, organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości],
inwestowanie kapitału w nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe
dotyczące nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi finansowe
dotyczące nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości handlowych, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, pożyczki pod zastaw nieruchomości, usługi
w zakresie nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych
[nieruchomości], biura pośrednictwa handlu nieruchomościami,
wycena i zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych,
usługi w zakresie wyceny nieruchomości, administrowanie sprawami
finansowymi dotyczącymi nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, skomputeryzowane usługi
informacyjne dotyczące nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe
w zakresie nieruchomości, usługi badawcze dotyczące nabywania
nieruchomości, pobieranie podatków od nieruchomości komercyjnych, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości,
wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości],
usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, planowanie
finansów w zakresie nieruchomości, wyceny nieruchomości dla
roszczeń ubezpieczeniowych, usługi doradcze dotyczące wyceny
nieruchomości, doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, usługi w zakresie ubezpieczania nieruchomości, usługi doradcze
dotyczące własności nieruchomości, usługi depozytowe w zakresie
nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem,
usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości, usługi finansowe w zakresie nieruchomości, nabywanie nieruchomości [dla osób
trzecich], usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości,
doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, usługi powiernicze
w zakresie nieruchomości, usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości,
usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania
majątkiem i nieruchomościami, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości,
planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, zapewnianie
środków finansowych na rozwój nieruchomości, usługi finansowe
w zakresie zakupu nieruchomości, organizowanie umów pożyczki
pod zastaw nieruchomości, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości,
usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych,
zabezpieczanie środków finansowych na zakup nieruchomości, odbieranie długów z tytułu wynajmu nieruchomości, usługi wyceny
nieruchomości w celach fiskalnych, usługi zarządzania inwestycjami
w zakresie nieruchomości, wycena finansowa majątku osobistego
i nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich,
nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, usługi agencji
w zakresie komercyjnych nieruchomości, finansowe zarządzanie pro-
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jektami z dziedziny nieruchomości, usługi bankowości inwestycyjnej
w zakresie nieruchomości, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, usługi
ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości krytych strzechą, usługi
w zakresie odstąpienia od dzierżawy nieruchomości, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, usługi agencji
nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, usługi agencji
nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, 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, usługi w zakresie porozumień dotyczących
nieruchomości [usługi finansowe], usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, wybór i nabywanie nieruchomości
[w imieniu osób trzecich] usługi agencji nieruchomości dotyczące
sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości przy
zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, udzielanie
informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, usługi
zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, usługi nieruchomości związane z zarządzaniem
inwestycjami w majątek nieruchomy, usługi agencji nieruchomości
związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego,
37 konserwacja nieruchomości, sprzątanie nieruchomości, budowanie nieruchomości, remont nieruchomości, budowa nieruchomości
komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa nieruchomości [budownictwo],
usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości,
42 oględziny nieruchomości, planowanie budowy nieruchomości,
sporządzanie raportów dotyczących planowania nieruchomości,
usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, usługi
projektowe związane z nieruchomościami, ocena i badanie nieruchomości pod kątem obecności materiałów niebezpiecznych.

(111) 297204
(220) 2016 12 07
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 27
(732) ZABOROWSKI DAMIAN, Duchnów, PL.
(540) ODMŁADZANIE STAWÓW
(540)

(210) 464824

Kolor znaku: biały, ciemnoczewony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.09.22, 26.15.09, 26.05.04, 26.05.14
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, udostępnianie i rozpowszechnianie za pomocą Internetu informacji na temat sposobów leczenia
chorób i schorzeń oraz metod terapeutycznych dla celów edukacji,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 44 usługi medyczne, usługi terapeutyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia,
usługi klinik medycznych, pomoc medyczna, placówki rekonwalescencji, porady w zakresie farmakologii.
(111) 297205
(151) 2017 06 12

(220) 2016 12 07
(441) 2017 02 27

(210) 464908
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(732) TEMPEROWICZ DARIUSZ, OSKROBA PAWEŁ AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA SPÓŁKA CYWILNA, Długołęka, PL.
(540) AIR-COM Pneumatyka i Automatyka
(510), (511) 7 sprężarki, sprężarki tłokowe, sprężarki obrotowe,
sprężarki odśrodkowe, sprężarki osiowe, sprężarki elektryczne,
sprężarki powietrzne, sprężarki powietrza, sprężarki gazu, sprężarki do klimatyzatorów powietrza, sprężarki chłodnicze do instalacji
grzewczych, sprężarki chłodnicze do instalacji chłodzących, siłowniki liniowe, siłowniki obrotowe, siłowniki przepustnic, siłowniki hydrauliczne, siłowniki zaworowe, pneumatyczne siłowniki zaworowe,
siłowniki do zaworów, hydrauliczne siłowniki do zaworów, siłowniki
do maszyn do szycia, zawory obsługiwane automatycznie poprzez
pneumatyczne urządzenia sterujące, 37 naprawa, serwis i instalacja
sprężarek, naprawa, serwis i instalacja zbiorników ciśnieniowych,
naprawa, serwis i instalacja siłowników, naprawa, serwis i instalacja zaworów, naprawa, serwis i instalacja armatury pneumatycznej,
naprawa, serwis i instalacja urządzeń pomiarowych, serwisowanie
obrabiarek, serwisowanie przewodów, serwis urządzeń elektronicznych, serwisowanie bojlerów przemysłowych, serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania
energii, naprawa narzędzi, naprawa pomp, naprawa maszyn, naprawa maszyn przemysłowych, naprawa elementów silników, naprawa
i konserwacja bojlerów, naprawa i konserwacja sprężarek, naprawa
i konserwacja pomp, konserwacja i naprawa palników, czyszczenie
i naprawa kotłów, konserwacja i naprawa silników, instalacja i naprawa rurociągów, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, naprawa
lub konserwacja silników elektrycznych, montaż i naprawa instalacji
grzewczych, naprawa nieelektrycznych kuchennych płytek grzewczych, naprawa sprzęgieł do pojazdów lądowych, naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, naprawa i konserwacja przekładni
zębatych, naprawa maszyn na sprzężone powietrze, naprawa i konserwacja pomp próżniowych, naprawa urządzeń do odzyskiwania
ciepła, instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa generatorów elektrycznych oraz silników wiatrowych, naprawa sprzętu
elektrycznego i instalacji elektrotechnicznych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, instalacja, naprawa i konserwacja chłodnic do silników, naprawa i konserwacja maszyn do robót
ziemnych, naprawa i konserwacja maszyn do budowy dróg, konserwacja i naprawa urządzeń do oczyszczania wody, naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji do chłodzenia, naprawa i konserwacja
pojazdów mechanicznych i ich części, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją pomp, naprawa i konserwacja części
podwozia oraz nadwozia pojazdów, instalowanie, konserwacja oraz
naprawa maszyn i urządzeń biurowych, naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych i silników do nich, instalowanie, konserwacja
i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),
montaż [instalacja] instalacji maszynowych, instalacja maszyn, instalowanie kotłów, instalowanie silników, instalacja maszyn biurowych,
instalacja maszyn przemysłowych, montaż instalacji przemysłowych,
usługi instalacji maszyn, instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, instalacja urządzeń do wytwarzania energii, naprawa instalacji
do zaopatrzenia w energię, usługi doradcze w zakresie instalacji
pomp, usługi doradcze w zakresie instalacji generatorów, naprawa
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, naprawa filtrów powietrza, naprawa urządzeń do filtrowania powietrza, instalacja, naprawa
i konserwacja podgrzewaczy powietrza.
(111) 297206
(220) 2016 12 09
(210) 464974
(151) 2017 05 23
(441) 2017 01 30
(732) KAŃCZUGOWSKI MACIEJ DAJK P.H.U., Lublin, PL.
(540) DAJK
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, budownictwo, usługi generalnych wykonawców
budowlanych, informacja budowlana, budowa nieruchomości [budownictwo], budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych,
budowa obiektów publicznych, budowa obiektów do celów sportowych, budowa obiektów do celów rekreacyjnych, budowa utwardzanych miejsc parkingowych, odnawianie budynków, malowanie,
malowanie budynków, tapetowanie, nadawanie faktury sufitom
lub ścianom, nakładanie powłok w celu naprawy ścian, montaż płyt
ściennych, montaż podłóg drewnianych, przygotowanie powierzchni podłóg do położenia podkładów i pokryć, układanie pokryć pod-
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łogowych, układanie płytek podłogowych, układanie parkietów,
układanie wykładziny dywanowej, usługi tynkowania, izolacja ścian
wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, montaż drzwi
i okien, rozbiórka budynków, rozbiórka konstrukcji, rozbiórka rusztowań, rozbiórka dachów, zagospodarowywanie gruntu pod zabudowę, przygotowywanie terenu pod budowę, wyrównywanie terenu budowy, usługi brukarskie, układanie nawierzchni drogowych,
usuwanie nawierzchni, instalacja rusztowań budowlanych, platform
roboczych i budowlanych, modernizacja instalacji do ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji budynków, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, renowacja, naprawa i konserwacja przewodów instalacji
elektrycznej, instalacja systemów oświetleniowych, instalacja systemów wodociągowo -kanalizacyjnych, instalacja systemów zabezpieczających, instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia,
instalacja urządzeń do zaopatrzenia w wodę, instalacja urządzeń
wodociągowo -kanalizacyjnych, instalacja urządzeń elektrycznych,
instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń wentylacyjnych, instalacja urządzeń łazienkowych, instalacja urządzeń
sanitarnych, instalacja urządzeń oświetleniowych, instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, montaż urządzeń centralnego ogrzewania, montaż instalacji centralnego ogrzewania, montaż
instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, instalacja
sprzętu do automatyki budynkowej, usługi doradcze związane z instalacją sprzętu automatyki budynkowej, instalacja ogniw i modułów
fotowoltaicznych, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, instalowanie alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie alarmów przeciwpożarowych, usługi doradcze
i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze w zakresie
remontów budynków, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, 42 projektowanie budowlane, planowanie budowy
nieruchomości, usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania terenu, usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii
budowlanej, usługi projektowania technicznego związane z instalacjami do ogrzewania, usługi projektowania technicznego związane
z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi, projektowanie systemów
elektrycznych, projektowanie systemów oświetleniowych, opracowywanie systemów do zarządzania energią i prądem, sporządzanie
projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych.

(111) 297207
(220) 2016 12 13
(210) 465121
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) KOC ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE KOCYK, Kraków, PL.
(540) KOCYK jakość i tradycja
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnozielony, zielony, czarny
(531) 01.15.15, 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.13
(510), (511) 35 dostarczanie informacji marketingowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
oferowanie próbek produktów, promocja sprzedaży, promowanie
działalności gospodarczej, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, reklama i usługi reklamowe, marketing,
sponsoring promocyjny, telemarketing, usługi w zakresie merchandisingu, usługi w zakresie franchisingu, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi promocyjne,
usługi w zakresie wystaw handlowych i reklamowych i prezentacji
produktów, administrowanie sprzedażą, analiza cen, przygotowanie prezentacji do celów handlowych, przygotowywanie prezentacji
do celów działalności gospodarczej, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, usługi składania zamówień hurtowych,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, administrowanie
dotyczące marketingu, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej,
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pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, pomoc w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, usługi sprzedaży hurtowej,
detalicznej lub za pośrednictwem Internetu napojów alkoholowych
oraz bezalkoholowych, usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej lub
za pośrednictwem Internetu tytoniu, wyrobów tytoniowych, zapałek, artykułów dla palaczy, usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej
lub za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, usługi
sprzedaży hurtowej, detalicznej lub za pośrednictwem Internetu
środków czystości, chemii gospodarczej, kosmetyków oraz artykułów higienicznych, usługi zaopatrzenia osób trzecich w żywność
i napoje, usługi zaopatrzenia osób trzecich w napoje alkoholowe,
usługi pośrednictwa w zakresie nabywania produktów spożywczych
i napojów alkoholowych od sprzedawców hurtowych, 39 pakowanie
i składowanie towarów, magazynowanie, transport, dostawa towarów, pakowanie towarów, składowanie towarów, wynajmowanie magazynów, 45 licencjonowanie praw własności przemysłowej.

(111) 297208
(220) 2016 12 13
(210) 465124
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) KOC ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE KOCYK, Kraków, PL.
(540) KOCYK jakość i tradycja
(540)

3713

(540) KOCYK
(510), (511) 35 dostarczanie informacji marketingowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
oferowanie próbek produktów, promocja sprzedaży, promowanie
działalności gospodarczej, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, reklama i usługi reklamowe, marketing,
sponsoring promocyjny, telemarketing, usługi w zakresie merchandisingu, usługi w zakresie franchisingu, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi promocyjne,
usługi w zakresie wystaw handlowych i reklamowych i prezentacji
produktów, administrowanie sprzedażą, analiza cen, przygotowanie prezentacji do celów handlowych, przygotowywanie prezentacji
do celów działalności gospodarczej, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, usługi składania zamówień hurtowych,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, administrowanie
dotyczące marketingu, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej,
pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, pomoc w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, usługi sprzedaży hurtowej,
detalicznej lub za pośrednictwem Internetu napojów alkoholowych
oraz bezalkoholowych, usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej lub
za pośrednictwem Internetu tytoniu, wyrobów tytoniowych, zapałek, artykułów dla palaczy, usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej
lub za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, usługi
sprzedaży hurtowej, detalicznej lub za pośrednictwem Internetu
środków czystości, chemii gospodarczej, kosmetyków oraz artykułów higienicznych, usługi zaopatrzenia osób trzecich w żywność
i napoje, usługi zaopatrzenia osób trzecich w napoje alkoholowe,
usługi pośrednictwa w zakresie nabywania produktów spożywczych
i napojów alkoholowych od sprzedawców hurtowych, 39 pakowanie
i składowanie towarów, magazynowanie, transport, dostawa towarów, pakowanie towarów, składowanie towarów, wynajmowanie magazynów, 45 licencjonowanie praw własności przemysłowej.

Kolor znaku: ciemnozielony, zielony
(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 26.11.01, 26.11.13, 29.01.03
(510), (511) 35 dostarczanie informacji marketingowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
oferowanie próbek produktów, promocja sprzedaży, promowanie
działalności gospodarczej, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, reklama i usługi reklamowe, marketing,
sponsoring promocyjny, telemarketing, usługi w zakresie merchandisingu, usługi w zakresie franchisingu, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi promocyjne,
usługi w zakresie wystaw handlowych i reklamowych i prezentacji
produktów, administrowanie sprzedażą, analiza cen, przygotowanie prezentacji do celów handlowych, przygotowywanie prezentacji
do celów działalności gospodarczej, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, usługi składania zamówień hurtowych,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, administrowanie
dotyczące marketingu, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej,
pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, pomoc w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, usługi sprzedaży hurtowej,
detalicznej lub za pośrednictwem Internetu napojów alkoholowych
oraz bezalkoholowych, usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej lub
za pośrednictwem Internetu tytoniu, wyrobów tytoniowych, zapałek, artykułów dla palaczy, usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej
lub za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, usługi
sprzedaży hurtowej, detalicznej lub za pośrednictwem Internetu
środków czystości, chemii gospodarczej, kosmetyków oraz artykułów higienicznych, usługi zaopatrzenia osób trzecich w żywność
i napoje, usługi zaopatrzenia osób trzecich w napoje alkoholowe,
usługi pośrednictwa w zakresie nabywania produktów spożywczych
i napojów alkoholowych od sprzedawców hurtowych, 39 pakowanie
i składowanie towarów, magazynowanie, transport, dostawa towarów, pakowanie towarów, składowanie towarów, wynajmowanie magazynów, 45 licencjonowanie praw własności przemysłowej.

Kolor znaku: jasnobrązowy, biały
(531) 26.04.02, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 30 ciastka, ciasta, cukierki, czekolada, dropsy, galaretki,
guma do żucia nie do celów medycznych, herbata, kawa, lizaki, lody,
słodycze, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, żelki.

(111) 297209
(220) 2016 12 13
(210) 465126
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) KOC ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE KOCYK, Kraków, PL.

(111) 297212
(220) 2016 12 14
(210) 465158
(151) 2017 05 12
(441) 2017 01 23
(732) SZEIB MARIUSZ SEIKA FIRMA HANDLOWA, Poznań, PL.
(540) VABBI

(111) 297210
(220) 2016 12 13
(210) 465129
(151) 2017 05 12
(441) 2017 01 23
(732) ROBOTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko -Biała, PL.
(540) robotic
(540)

(111) 297211
(220) 2016 12 14
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) RYCHTER RAFAŁ, Magdalenka, PL.
(540) feelco
(540)

(210) 465156

Kolor znaku: czerwony, niebieski, jasnoniebieski, jasnoczerwony
(531) 26.03.02, 26.03.04, 26.03.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja).
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(510), (511) 35 usługi franchisingowe w zakresie pomocy przy zakładaniu i prowadzeniu firm, usługi w zakresie sprzedaży towarów
takich jak: skóra i imitacja skóry, towary wykonane ze skóry i imitacji
skóry, torby, torebki, worki marynarskie, duże torby podróżne, plecaki, pasy, pasy do bagażu, futerały, walizeczki na kosmetyki, aktówki,
dyplomatki, walizki, torby podróżne, portmonetki, portfele, teczki
do dokumentów, kufry i sakiewki, parasole, parasolki od słońca, laski
spacerowe, odzież, obuwie, nakrycia głowy, artykuły gimnastyczne
i sportowe.

(111) 297213
(220) 2016 12 15
(210) 465209
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO -USŁUGOWE TELPOL
SPÓŁKA JAWNA ADAM KLESZCZ, BOŻENA KLESZCZ, Zawiercie, PL.
(540) SPECTRA
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi dotyczące świadczenia pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzaniu i administrowaniu działalnością gospodarczą polegającą na prowadzeniu galerii handlowej
wielobranżowej, 36 dzierżawa obiektu handlowego.
(111) 297214
(220) 2016 12 15
(210) 465218
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) GRUPA PGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) Partner
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, również
za pośrednictwem Internetu: pojazdów samochodowych, części pojazdów samochodowych oraz akcesoriów do pojazdów samochodowych, 36 pośrednictwo w zakresie zawierania umów leasingu oraz
umów kredytowych dotyczące pojazdów samochodowych, usługi
brokerów i agentów ubezpieczeniowych, usługi pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń majątkowych, usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, usługi najmu nieruchomości systemem timesharing,
usługi w zakresie finansowania nieruchomości, usługi inwestowania
w nieruchomości, 37 usługi serwisu i naprawy pojazdów samochodowych w zakresie mechaniki, blacharstwa i lakiernictwa, 39 usługi
wynajmu pojazdów samochodowych.
(111) 297215
(220) 2016 12 16
(210) 465287
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 23
(732) SEGIET ADAM MASARNIA SEGIET, Goleniowy, PL.
(540) S Segiet Wyroby tradycyjne Masarnia Segiet Goleniowy
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny, złoty
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.09, 26.04.06,
24.09.01, 27.05.21
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(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, koncentraty, mięso konserwowane, konserwy mięsne, konserwy mięsno-warzywne, tłuszcze jadalne, smalec, pasty do kanapek, wędliny,
kiełbasy, szynki, pasztety, przekąski na bazie mięsa i drobiu, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa lub drobiu, galarety mięsne, dania
gotowe z mięsa, bulion, mięso solone, bekon, kaszanka, zupy, flaki,
tradycyjne wyroby wędliniarskie.

(111) 297216
(220) 2016 12 16
(210) 465290
(151) 2017 05 17
(441) 2017 01 30
(732) WINGS PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) ovo wroclaw
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 26.01.04, 26.01.22, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, zarządzanie hotelami, badania marketingowe, badania rynku, badania
opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
pośrednictwo pracy, handel detaliczny, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, agencje importowo -eksportowe, księgowość, marketing, obsługa administracyjna firm na zlecenie, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, outsourcing, rekrutacja personelu,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, public relations, telemarketing, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wywiad
gospodarczy, 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, usługi
związane z bankowością, usługi związane z nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, obrót nieruchomościami, wynajem
nieruchomości, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne,
41 edukacja, nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe
zakwaterowanie.
(111) 297217
(220) 2016 12 19
(210) 465402
(151) 2017 05 15
(441) 2017 01 23
(732) SĘKPOL JAN KOWAL SPÓŁKA JAWNA, Gręboszów, PL.
(540) VIVENTO
(510), (511) 19 drewno, drewno budowlane, wyroby z drewna dla
budownictwa, drzwi, okna, parapety, podłogi, parkiety, mozaiki,
schody, balustrady, listwy wykończeniowe, boazerie, tarcica, palisady drewniane, więźba dachowa, pokrycia dachowe niemetalowe,
bale, niemetalowe konstrukcje budynków, domy drewniane, altany,
ogrodzenia niemetalowe, drewniane elementy architektury ogrodowej, 40 usługi stolarskie i ciesielskie, usługi tartaczne.
(111) 297218
(220) 2016 12 19
(210) 465406
(151) 2017 05 15
(441) 2017 01 23
(732) ŚCIANA WOJCIECH BROWAR CZTERY ŚCIANY,
Krzyżanowice, PL.
(540) Cztery Ściany
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, chmiel (wyciąg z-)
do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy
[napoje bezalkoholowe], lemoniada, likiery (preparaty do sporządzania-), moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie
aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe
o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje gazowane (proszek do wytwarzania-), napoje izotoniczne, napoje na bazie
owoców lub warzyw, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój
imbirowy, orszada, owoce (bezalkoholowe napoje z soków-), owocowe nektary, bezalkoholowe, piwo, piwo słodowe, pomidory (sok-)
[napój], preparaty do produkcji napojów, sarsaparilla (napoje bezalkoholowe z-), soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop
do lemoniady, syropy do napojów, winogrona (moszcz-), niesfermen-
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towany, woda [napoje], woda gazowana, woda gazowana (preparaty
do produkcji-), woda litowa, woda mineralna (produkty do wytwarzania-), woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda
stołowa, 33 alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe [napoje],
alkoholowe (ekstrakty-), alkoholowe (esencje-), alkoholowe ekstrakty
owocowe, anyżówka [likier], anyżówka [likier], aperitify, arak, baijiu
(chiński destylowany napój alkoholowy), brandy, curaçao [likier], cydr,
destylowane napoje, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, gruszecznik [wino], kirsz [alkohol na bazie
wiśni], koktajle, likiery, miętowy (likier-), miód pitny, napoje alkoholowe
(z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, nira [napój
alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], rum, sake, trawienie (alkohole i likiery wspomagające-),
whisky, wino, wódka, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie
[bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, restauracje samoobsługowe, restauracje samoobsługowe, usługi barowe, usługi restauracyjne.

(111) 297219
(220) 2016 12 20
(210) 465435
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) IHNATOWICZ PAULINA PORADNIA MEDYCYNY ŻYWIENIA
MEDFOOD, Bydgoszcz, PL. ;
(540) MEDFOOD
(540)

Kolor znaku: zielony, szary, jasnoszary
(531) 26.03.04, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 e-booki, 41 kursy szkoleniowe, szkolenia edukacyjne,
organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia],
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie wykładów edukacyjnych, kursy instruktażowe
w zakresie odchudzania, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy szkoleniowe związane z medycyną, nauczanie w zakresie sposobów odżywiania, nauczanie w zakresie zdrowia, prowadzenie zajęć
dotyczących kontrolowania wagi, prowadzenie zajęć dotyczących
redukcji wagi, prowadzenie zajęć w zakresie odżywiania, szkolenia
w zakresie odżywiania, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą,
zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z dietą, publikacja
materiałów edukacyjnych, 44 usługi dietetyków, doradztwo dietetyczne, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, usługi doradcze w zakresie odchudzania, świadczenie usług w zakresie
programów odchudzania, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, ocena kontroli wagi, planowanie i nadzorowanie diety, planowanie programów odchudzających, udzielanie informacji w zakresie
suplementów diety i odżywiania, udzielanie informacji związanych
z odżywianiem.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 297220
(220) 2016 12 21
(210) 465502
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) BOGUSZ PAWEŁ, Lublin, PL. ;
(540) REUMATROP
(510), (511) 5 preparat na poprawę funkcjonowania układu kostno-mięśniowego.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 297221
(220) 2016 01 27
(210) 451724
(151) 2016 11 18
(441) 2016 05 09
(732) Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, US.
(540) Chroń Dziecięce Uśmiechy
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia protez zębowych, dentystyczne żele do wybielania, dentystyczne środki do polerowania, środki do czyszczenia zębów, płyny do płukania jamy ustnej
(nie do celów leczniczych), paski odświeżające oddech, 21 nici do ce-
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lów dentystycznych, szczoteczki do zębów, aparaty wodne do czyszczenia zębów oraz dziąseł, 30 wyroby cukiernicze, gumy do żucia,
gumy balonowe, cukierki, miętówki, dropsy, pastylki.

(111) 297222
(220) 2016 02 04
(210) 452055
(151) 2016 11 08
(441) 2016 05 09
(732) SELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) SELL SOLAR ENERGY EXPERIENCE LABORATORY
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, zielony, żółty
(531) 26.01.06, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, 9 urządzenia i przyrządy geodezyjne, optyczne, fotograficzne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, nawigacyjne, 11 urządzenia do oświetlenia, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji,
klimatyzacyjne, sprzęt elektryczny, 42 badania i analizy w dziedzinie
mechaniki i elektryczności, doradztwo w zakresie inżynierii, opracowywanie projektów technicznych w zakresie urządzeń do odbioru
i wykorzystywania energii słonecznej.
(111) 297223
(220) 2016 12 21
(210) 465504
(151) 2017 05 15
(441) 2017 01 23
(732) KRAJOWA FEDERACJA SPORTU DLA WSZYSTKICH,
Warszawa, PL.
(540) KRAJOWA FEDERACJA SPORTU DLA WSZYSTKICH SPORTOWY
TURNIEJ MIAST I GMIN
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 02.07.13, 02.07.23, 21.03.01, 29.01.13, 27.01.06
(510), (511) 41 zajęcia sportowe, kulturalne i rekreacyjne, edukacja,
trening i instruktaż sportowy, organizowanie i przeprowadzanie zawodów, turniejów, wydarzeń, imprez i konkursów sportowych, organizowanie i prowadzenie i obsługa szkoleń sportowych, seminariów,
sympozjów, konferencji, warsztatów, kursy szkoleniowe dotyczące
zajęć sportowych, usługi doradcze w zakresie organizowania wydarzeń sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych, usługi wyrównywania szans podczas imprez sportowych, udzielanie informacji związanych ze sportem, wydarzeniami sportowymi, edukacją sportową.
(111) 297224
(220) 2016 12 21
(151) 2017 05 15
(441) 2017 01 30
(732) KOZIOŁ ANDRZEJ, Smolec, PL.
(540) AWK
(540)

(210) 465558

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 29.01.12, 26.01.01, 26.01.16, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz usługi
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: armatura,
osprzęt, urządzenia i maszyny do budowy sieci wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, przemysłowych, maszyny, części maszyn i urządzenia dla przemysłu energetycznego, chemicznego, spożywczego,
wydobywczego i górnictwa, armatura, osprzęt, urządzenia do budowy i eksploatacji oczyszczalni ścieków, metalowe rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, niemetalowe rury,
rurki, przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, rury
metalowe do użytku przemysłowego, rury do przesyłu wody, rury
do przesyłu gazu, rury do przesyły cieczy, rury do kanalizacji, łączniki rurowe, złącza i uchwyty, łączniki rurowe z metalu, łączniki rurowe
niemetalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, kształtki
rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, zbiorniki, separatory, łapacze
i filtry do tłuszczu, osprzęt i armatura przeciwpożarowa, hydranty, hydranty przeciwpożarowe, pompy wodne, instalacje pompowe pompy hydrauliczne, pompy hydroforowe, stacje pomp hydroforowych
i zestawy hydroforowe, reduktory ciśnienia, wodomierze, studnie
wodomierzowe, materiały i gotowe elementy do budowy kanalizacji
z betonu, ceramiki i rur żeliwnych, instalacje i urządzenia sanitarne,
sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacje kanalizacyjne,
akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, akcesoria końcowe do zasilania w wodę, akcesoria regulacyjne
do rur i przewodów gazowych, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, armatura do regulacji urządzeń
wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych,
elementy zabezpieczające do rur gazowych, elementy zabezpieczające do rur wodnych, części połączeniowe do rur z metalu, elementy
metalowe w postaci rozgałęźników rurowych, giętkie rurki metalowe,
kanały metalowe, kanały metalowe do ukrywania rur wodociągowych, kanały ściekowe z metalu, metalowe materiały zbrojeniowe
do przewodów rurowych, metalowe części do rur gazowych, metalowe kolanka do rur [inne niż części maszyn], metalowe kratki odpływowe, metalowe nakrętki do rur, metalowe osłony do rur, metalowe
pokrywy hydrantów, metalowe przedłużenia rurowe, metalowe
zaciski do rur, metalowe zawory do rur wodociągowych, połączenia
metalowe do rur, opaski zaciskowe metalowe do łączenia rur, osprzęt
do rur [złączki] metalowy, pierścienie metalowe, metalowe przewody wodociągowe, rozgałęzienia metalowe do rurociągów, rurociągi
zasilające metalowe, rynny ściekowe metalowe, uszczelki metalowe, zawiasy metalowe do przytwierdzania rur, systemy montażowe
do rur i przewodów, obsługiwane ręcznie spirale do udrażniania przewodów kanalizacyjnych, pręty kanalizacyjne, bojlery przemysłowe,
zawory bezpieczeństwa do wodociągów, zawory bezpieczeństwa
do rur gazowych, niemetalowe osłony do rur, dmuchawy przemysłowe, elektryczne spirale do udrażniania przewodów kanalizacyjnych,
maszyny filtrujące stosowane przy obróbce ścieków kanalizacyjnych.

(111) 297225
(220) 2016 12 29
(210) 465771
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paproć, PL.
(540) SADOWSKI
(510), (511) 33 cydr.
(111) 297226
(220) 2016 12 13
(210) 465142
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 13
(732) CZAPSKI-PRUSZAK PAWEŁ PCP BUDOWA, Tczew, PL.
(540) PCP budowa
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi doradztwa budowlanego, konsultacje i nadzór
budowlany, budowa budynków mieszkalnych, przemysłowych, hal,
budowa podłóg, nakładanie wylewek posadzkowych, szlifowanie
posadzek, izolacje budynków, usługi remontowe w zakresie budownictwa, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, klimatyzacyjnych, grzewczych, izolowanie budynków.

(111) 297227
(220) 2016 12 13
(210) 465146
(151) 2017 06 12
(441) 2017 02 06
(732) MARCINÓW RAFAŁ ART STORE, Wrocław, PL.
(540) Czekoladowy List
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, ryż, tapioka
i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól,
musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, wypieki, wyroby
cukiernicze, czekolada i desery, czekolada pitna, czekolada w proszku,
czekoladki, czekoladki w kształcie pralinek, czekoladki z nadzieniem,
czekoladowe dodatki smakowe, czekoladowe wyroby cukiernicze
zawierające praliny, drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], esencje czekoladowe do przyrządzania napojów, gotowe kakao i napoje
na bazie kakao, batoniki, batoniki cukiernicze, batony czekoladowe,
bezy, biszkopty, ciasta, ciasta czekoladowe, ciasteczka, ciastka, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, czekolada bezmleczna, czekolada
mleczna, drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], ekstrakty czekoladowe do przygotowywania napojów, herbatniki, karmelki [cukierki],
landrynki, marcepan, nadziewana czekolada, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, nielecznicze mączne wyroby
cukiernicze w polewie z imitacji czekolady, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, pralinki, praliny wytworzone
z czekolady, praliny z płynnym nadzieniem, praliny z waflem, produkty
na bazie czekolady, produkty cukiernicze uformowane z czekolady,
preparaty na bazie kakao, preparaty z kakao, słodycze czekoladowe,
słodycze bez cukru, substytuty czekolady, wafle czekoladowe, wafelki w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze
czekoladowe o smaku praliny, wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, wyroby cukiernicze mrożone, wyroby cukiernicze, ciasta,
tarty i ciasteczka, wyroby cukiernicze z czekolady, wyroby cukiernicze
w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze w kształcie tabliczek,
wyroby z kakao, 35 reklama, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych
związane z artykułami spożywczymi, usługi handlu elektronicznego,
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, reklamy online, reklama zewnętrzna, reklamy telewizyjne, reklamy radiowe,
reklama i marketing, reklama w czasopismach, reklama za pomocą
marketingu bezpośredniego, wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji,
promocja sprzedaży, przygotowywanie kampanii reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie.
(111) 297228
(220) 2016 12 15
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) STREBEJKO SZYMON, Gdańsk, PL.
(540) animumu
(540)

(531) 01.15.05, 05.03.13, 05.03.14, 26.04.04, 27.05.01

(210) 465204
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(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, restauracje samoobsługowe, bary szybkiej
obsługi [snack-bary].

(111) 297229
(220) 2016 12 15
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) LIFE CARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Life Card personal medical data
(540)

(210) 465217

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 karty kodowane, kodowane karty identyfikacyjne, karty kodowane z funkcjami zabezpieczenia do celów identyfikacyjnych,
karty kodowane stosowane do elektronicznego transferu transakcji
finansowych, karty kodowane do użytku w transakcjach w punktach sprzedaży, karty chipowe, karty elektroniczne, karty mikroprocesorowe, karty laserowe, karty drukowane [magnetyczne], karty
magnetyczne, karty inteligentne, karty z mikrochipami, kodowane
karty-klucze, karty płatnicze kodowane magnetycznie, karty kontroli
dostępu [magnetyczne lub kodowane], urządzenia do nagrywania,
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, płyty kompaktowe, DVD i inne
cyfrowe nośniki do nagrywania danych, 16 karty rejestracyjne, karty
informacyjne, karty upominkowe, karty wyników, karty z nazwiskami,
karty na wymianę, karty indeksowe (artykuły papiernicze), karty obrazkowe, karty czyste, materiały drukowane, magazyny, czasopisma,
materiały instruktażowe i dydaktyczne, 35 promowanie sprzedaży dla
osób trzecich świadczone poprzez dystrybucję oraz administrowanie
kartami użytkowników uprzywilejowanych, dystrybucja materiałów
reklamowych: próbek, druków, prospektów i broszur, organizowanie
wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, reklamy
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy prasowej, radiowej
i telewizyjnej, promocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowania
targów w celach handlowych lub reklamowych, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów: produktów kosmetycznych, preparatów oraz środków czyszczących i myjących, produktów higienicznych
i środków dezynfekcyjnych, produktów farmaceutycznych i weterynaryjnych, leków i środków medycznych, dietetycznej żywności
i napojów do celów leczniczych, aparatów i urządzeń chirurgicznych,
medycznych, stomatologicznych i weterynaryjnych, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej
dotyczącej sprzedaży, reklama i promocja usług medycznych, ubezpieczeń medycznych, usług transportu medycznego, usług świadczonych przez laboratoria medyczne, gromadzenie i przetwarzanie
danych, tworzenie baz danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, reklama internetowa, badanie rynku i opinii
publicznej, analiza rynków zbytu i wyszukiwanie potencjalnych klientów, 38 przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług
online i Internetu, przekazywanie informacji za pomocą środków
elektronicznych, przekazywanie informacji za pomocą komputera,
przekazywanie informacji za pośrednictwem telefonu, 42 laboratoria
medyczne, badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, usługi
świadczone przez laboratoria naukowe, aktualizowany codziennie serwis internetowy o zdrowiu i urodzie, aktualizowany codziennie serwis
internetowy informujący o kartach medycznych, punktach obsługi
klienta, usługach medycznych, usługach laboratoriów medycznych,
odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych i baz danych, usługi
portalu internetowego, tworzenie i utrzymywanie stron i witryn internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach,
udostępnianie baz on-line via portal, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej
sieci informacyjnej, doradztwo w zakresie oprogramowania i sprzętu
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowe-
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go, projektowanie i wdrażanie rozwiązań IT, doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego i oprogramowania w zakresie usług opieki
zdrowotnej, 44 usługi medyczne, poradnictwo medyczne, konsultacje
medyczne, badania medyczne, kliniki medyczne, medyczna opieka
pielęgniarska, opieka zdrowotna, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, pomoc stomatologiczna, usługi klinik medycznych, usługi kuracji
uzdrowiskowych, usługi położnicze, wypożyczanie sprzętu medycznego, fizjoterapia, fizykoterapia, chirurgia plastyczna.

(111) 297230
(220) 2016 12 15
(210) 465219
(151) 2017 06 22
(441) 2017 03 06
(732) TM TOYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin, PL.
(540) Snapetz
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy
(531) 03.01.08, 27.05.01, 29.01.13, 03.06.03, 03.01.24
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich gier, zabawek, akcesoriów
do zabawy, artykułów i sprzętu sportowego, wyposażenia placów
zabaw i wesołych miasteczek pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować, usługi sprzedaży gier, zabawek, akcesoriów
do zabawy, artykułów i sprzętu sportowego, wyposażenia placów
zabaw i wesołych miasteczek, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
zarządzanie sklepami detalicznymi, hurtowymi, internetowymi.
(111) 297231
(220) 2016 12 19
(210) 465383
(151) 2017 06 30
(441) 2017 02 20
(732) OSSA JAN ZBM OSSA, Tychy, PL.
(540) ZA
(510), (511) 7 elektryczne narzędzia ręczne, klucze o napędzie elektrycznym, w tym klucze dynamometryczne.
(111) 297232
(220) 2016 12 19
(210) 465389
(151) 2017 06 30
(441) 2017 02 20
(732) OSSA JAN ZBM OSSA, Tychy, PL.
(540) ZE
(510), (511) 7 elektryczne narzędzia ręczne, klucze o napędzie elektrycznym, w tym klucze dynamometryczne.
(111) 297233
(220) 2016 12 19
(210) 465390
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) KAFKA MALKA, Warszawa, PL.
(540) TEL AVIV
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, restauracje,
bary szybkiej obsługi, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe, usługi restauracyjne, gastronomia, oferowanie żywności gotowej do spożycia przyrządzanej na ulicy (streetfood), jedzenie na wynos, jedzenie z dowozem
do domu, sieci restauracji, sieci barów, restauracje samoobsługowe.
(111) 297234
(220) 2016 12 19
(210) 465401
(151) 2017 06 30
(441) 2017 03 06
(732) SĘKPOL JAN KOWAL SPÓŁKA JAWNA, Gręboszów, PL.
(540) VIVENTO
(540)

(531) 27.05.01
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(510), (511) 19 drewno, drewno budowlane, wyroby z drewna dla
budownictwa, drzwi niemetalowe, okna niemetalowe, parapety
niemetalowe, podłogi niemetalowe, parkiety, mozaiki do celów budowlanych, schody niemetalowe, balustrady, listwy wykończeniowe do celów budowlanych, boazerie, tarcica, palisady drewniane,
więźba dachowa drewniana, pokrycia dachowe niemetalowe, bale,
niemetalowe konstrukcje budynków, domy drewniane, altany jako
konstrukcje niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe, drewniane elementy architektury ogrodowej, 40 usługi stolarskie i ciesielskie, usługi tartaczne.

(111) 297235
(220) 2016 12 21
(210) 465522
(151) 2017 05 31
(441) 2017 02 13
(732) DOBROCZYNA FUNDACJA DOBRA NOWINA, Piastów, PL.
(540) Dobroczynna Fundacja „DOBRA NOWINA”
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony, szary, niebieski, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 02.09.01, 01.03.07
(510), (511) 16 książki, komiksy, atlasy, broszury, kalendarze, indeksy,
skorowidze, notatniki, notesy, katalogi, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), podpórki do książek, skoroszyty, zeszyty do pisania lub rysowania, zakładki do książek, 20 meble,
meble biurowe, meble metalowe, meble ogrodowe, meble szkolne, kanapo -tapczany, kanapy, komody, kredensy, krzesła, taborety,
kartoteki [meble], ławy [meble], łóżka, łóżka drewniane, łóżeczka
dla małych dzieci, łóżka hydrostatyczne nie do celów leczniczych,
łóżka szpitalne, drzwi do mebli, fotele fryzjerskie, nadmuchiwane
meble, parawany [meble], plecionki ze słomy z wyjątkiem mat, półki biblioteczne, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, stojaki na czasopisma, stojaki na kapelusze, stojaki na książki [meble],
stojaki na parasole, stojaki na ręczniki [meble], stoliki ruchome pod
komputery, stoły, stoły metalowe, stoły warsztatowe, szafki na lekarstwa, szafki niemetalowe do przechowywania żywności, szafy wnękowe, tablice do zawieszania kluczy, toaletki, wyroby wikliniarskie,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 297236
(220) 2016 12 21
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) EXORIGO -UPOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EuroKARTA
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe.

(210) 465523

(111) 297237
(220) 2016 12 21
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) EXORIGO -UPOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EuroSTOCK
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe.

(210) 465524

(111) 297238
(220) 2016 12 21
(210) 465555
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Zet Gold. Muzyka łagodzi obyczaje
(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, z nagraniami, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, dyski optyczne, płyty CD, płyty
DVD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, publikacje elektronicz-
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ne, do pobrania, publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, 16 materiały reklamowe papierowe, materiały
drukowane, afisze, czasopisma, publikacje prasowe, rysunki, albumy,
broszury, kalendarze, fotografie, reprodukcje graficzne, katalogi, ulotki, wydruki graficzne, naklejki i nalepki, periodyki, galanteria papiernicza, materiały piśmienne, artykuły biurowe, artykuły papiernicze,
banery, komiksy, postery i plakaty, materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, karty muzyczne z życzeniami, materiały do nauczania,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama, promocja radiowa
przez Internet, organizacja kampanii reklamowych, usługi reklamowej
agencji radiowej, usługi publikowania tekstów reklamowych, aranżacja
wydarzeń w celach reklamowych, promocje i pośrednictwo w sprzedaży, sprzedaż czasu radiowego, reklama w sieci komputerowej, usługi
reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów
reklamowych, 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, wypożyczanie czasu i powierzchni reklamowej w mediach komunikacji
publicznej, 38 emisja radiowa, radiofonia, transmisja programów radiowych, nadawanie programów drogą radiową, przekazywanie informacji za pomocą radia, emisja programów telewizyjnych i radiowych,
nadawanie programów telewizyjnych i radiowych, transmisje i retransmisje programów radiowych i telewizyjnych, usługi nadawania
interaktywnej telewizji i radia, emisja programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci kablowych lub bezprzewodowych,
usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radiowych, usługi w zakresie internetowych emisji radiowych, usługi agencji informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności 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, organizowanie i rozpowszechnianie programów
edukacyjnych i rozrywkowych, 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, emisja programów
edukacyjnych i rozrywkowych, usługi portali internetowych i stron
fanpage w serwisach społecznościowych obejmujące m.in. 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, 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, planowanie,
aranżacja, produkcja i montaż wszelkiego rodzaju dla radia, on-line
i na zlecenie, oraz dla wszelkiego typu mediów, produkcja, powielanie,
prezentacje i użyczanie nagrań dźwiękowych, prowadzenie on-line
klubów towarzyskich, klubów edukacyjnych i tematycznych na falach
radiowych i w internecie, elektroniczne publikacje w tym publikacje
dźwięku, streaming dostarczany on-line z bazy danych lub z internetu,
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, organi-
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zowanie 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, organizowanie
i produkcja pokazów i widowisk artystycznych, organizowanie festiwali, usługi festiwali muzycznych, organizowanie festiwali w celach
rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach kulturalnych, koncerty muzyczne, konkursy muzyczne, organizowanie konkursów,
przesłuchania do telewizyjnych konkursów talentów, imprezy kulturalne, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, usługi imprez muzycznych na żywo, realizacja imprez rozrywkowych na żywo,
prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, organizowanie wydarzeń
muzycznych, produkcja przedstawień muzycznych, produkcja koncertów muzycznych, występy muzyczne na żywo, widowiska muzyczne
na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, organizowanie występów muzycznych na żywo, radiowe programy rozrywkowe, radiowe i telewizyjne usługi rozrywkowe, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, układanie rozkładu programów radiowych
[planowanie], przygotowywanie i realizacja programów telewizyjnych
i radiowych, produkcja przedstawień i programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie i prowadzenie gier, loterii i konkursów, i usługi
w zakresie produkcji i montażu programów radiowych i telewizyjnych,
prowadzenie i udział w koncertach, spektaklach, pokazach, imprezach
rozrywkowych, kulturalnych, organizowanie pokazów i widowisk artystycznych, produkcja programów edukacyjnych i rozrywkowych.

(111) 297239
(220) 2016 12 22
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) HELIO SPÓŁKA AKCYJNA, Wyględy, PL.
(540) HELIO Orzechy włoskie
(540)

(210) 465559

Kolor znaku: biały, brązowy, czerwony, jasnozielony, zielony
(531) 05.03.11, 05.07.06, 26.11.01, 26.13.25, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 29 orzechy włoskie preparowane.
(111) 297240
(220) 2016 07 07
(210) 458817
(151) 2017 02 24
(441) 2016 11 07
(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) OGIER PIWO Z KOPEM
(540)

Kolor znaku: brązowy, czarny, czerwony, pomarańczowy, złoty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.03.01, 05.07.02, 18.02.01, 25.01.06
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(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) 297241
(220) 2016 12 22
(210) 465565
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) FUNDACJA OSHEE ŻYJ WALCZ ZWYCIĘŻAJ, Kraków, PL.
(540) FUNDACJA OSHEE ŻYJ WALCZ ZWYCIĘŻAJ!
(540)

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 35 rozwijanie i koordynowanie projektów wolontariatu
dla organizacji charytatywnych, organizowanie aukcji, publikowanie
tekstów sponsorowanych, 36 sponsorowanie finansowe, inwestowanie funduszy na cele charytatywne, gromadzenie funduszy na cele
charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, udzielanie informacji związanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, organizacja zbiórek charytatywnych, zbiórki funduszy na cele charytatywne, usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla dzieci
potrzebujących, fundowanie stypendiów, 41 organizowanie obozów
sportowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń i pokazów w zakresie sportu, kultury i sztuki, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów
sportowych, organizowanie konkursów, kultura fizyczna, prowadzenie zajęć fitness, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
udostępnianie sprzętu i obiektów rekreacyjnych oraz sportowych,
wynajmowanie obiektów sportowych, organizowanie koncertów.
(111) 297242
(220) 2016 12 22
(210) 465567
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) NT INDUSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Orzesze, PL.
(540) NT AGRO
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, maszyny rolnicze do kultywacji, maszyny rolnicze do orki, maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, 12 przyczepy, przyczepy transportowe, przyczepy do pojazdów,
przyczepy do cystern, przyczepy do lądowych pojazdów mechanicznych, wózki [rolnicze].
(111) 297243
(220) 2016 12 22
(210) 465571
(151) 2017 06 01
(441) 2017 02 06
(732) PAWELSKI KAMIL WAY OFF, Warszawa, PL.
(540) Ekskluzywny Menel
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy kosmetyczne, perfumy, balsamy
do brody, olejki do celów kosmetycznych, szampony, 21 grzebienie,
szczotki, 25 odzież, bielizna, spodnie, bluzy, kurtki, koszulki z nadrukami, spodenki, 35 reklama, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pośrednictwem bloga, usługi prowadzenia sklepu i/
lub hurtowni oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży
następujących towarów: kosmetyki, kremy kosmetyczne, perfumy,
balsamy do brody, olejki do celów kosmetycznych, szampony, grzebienie, szczotki, odzież, bielizna, spodnie, bluzy, kurtki, koszulki z nadrukami, spodenki, 41 organizacja szkoleń, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, usługi edukacyjne związane z modą, publikowanie
drogą elektroniczną, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej innych niż do celów reklamowych, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe.
(111) 297244
(220) 2016 12 22
(210) 465576
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 13
(732) INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze, PL.
(540) PELTest
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(510), (511) 9 urządzenia pomiarowe, przyrządy pomiarowe, urządzenia pomiarowe zawartości, 42 usługi pomiarowe, badania techniczne.

(111) 297245
(220) 2016 12 23
(210) 465627
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) IBUAROMA
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów,
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) 297246
(220) 2016 12 28
(210) 465694
(151) 2017 06 02
(441) 2017 02 13
(732) WIEJAK URSZULA KOMPUTRILO AKADEMIA KOMPUTEROWA,
Pruszków, PL.
(540) KOMPUTRILO Akademia Komputerowa
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 02.01.17, 02.01.23, 16.01.06, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe związane z edukacją
dzieci, oprogramowanie, oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie szkoleniowe, interaktywne oprogramowanie komputerowe,
edukacyjne oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
komputerowe [programy], oprogramowanie do tabletów, oprogramowanie dla nauczycieli, oprogramowanie dla nauki, 16 materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), drukowane materiały szkoleniowe, 41 edukacja dorosłych, edukacja przedszkolna,
edukacja [nauczanie], edukacja w dziedzinie informatyki, edukacja,
rozrywka i sport, edukacja w dziedzinie przetwarzania danych, usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka], organizowanie zawodów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], edukacja zawodowa dla młodych ludzi, edukacja w dziedzinie posługiwania się komputerami, zajęcia zorganizowane, dla
dzieci [rozrywka / edukacja], edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych elektronicznych, edukacja online z komputerowej
bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, udzielanie
informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych
z edukacją i szkoleniami, usługi w zakresie rozrywki, usługi w zakresie przygotowywania programów nauczania, 45 licencjonowanie
praw własności przemysłowej, licencjonowanie zarejestrowanych
wzorów, licencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich,
udzielanie licencji osobom trzecim na korzystanie z praw własności
przemysłowej i praw autorskich.
(111) 297247
(220) 2017 01 03
(210) 465871
(151) 2017 06 12
(441) 2017 02 20
(732) POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) food show
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte
w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli),
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki jako artykuły biurowe, al-
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bumy, almanachy jako roczniki, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli,
artykuły papiernicze, atlasy, bielizna stołowa papierowa, bilety, bloczki do pisania, bloki do pisania, bloki listowe jako papeteria, bloki rysunkowe, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma jako periodyki, drukowane publikacje, dzienniki, emblematy, pieczęcie papierowe,
etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki i statuetki z papieru
mâché, formularze jako blankiety, druki, fotografie wydrukowane, fotograwiura, gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze, kartki z życzeniami, karton, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty indeksowe jako artykuły papiernicze, karty pocztowe, karty zawiadomień
jako artykuły piśmienne, karty, katalogi, komiksy, koperty jako artykuły piśmienne, książeczki, książki, magazyny, mapy geograficzne,
mapy, materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, materiały do rysowania, materiały drukowane, naklejki adresowe, nalepki, naklejki
jako materiały piśmienne, notatniki oraz notesy, notesy podręczne,
obwoluty papierowe na dokumenty, ołówki, oprawy, papier do pisania, podręczniki jako książki, podstawki pod kufle do piwa, prospekty,
przybory do pisania jako zestawy, przybory do pisania, przybory
szkolne jako artykuły piśmienne, przyrządy do pisania, przyrządy
do rysowania, publikacje drukowane, rejestry, księgi główne jako
książki, reprodukcje graficzne, rozkłady, repertuary godzinowe drukowane, segregatory jako artykuły biurowe, skoroszyty na dokumenty,
teczki, skoroszyty jako artykuły biurowe, materiały konferencyjne,
35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej i gospodarczej, agencje
public relations, agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynku,
audyt przedsiębiorstw, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, 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, dystrybucja materiałów reklamowych w szczególności próbek, druków, prospektów, broszur, edycja tekstów,
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom jako punkty informacji konsumenckiej, handlowe wyceny, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe zarządzanie plikami, księgowość, marketing, obróbka tekstów, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, prenumerata gazet dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja
filmów reklamowych, prognozy ekonomiczne, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, przygotowanie listy płac, przygotowywanie reklam
prasowych, przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie
tekstów sponsorowanych, rachunkowość, reklama billboardowi, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozlepianie plakatów
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w szczególności próbek, druków, prospektów, broszur, rozpowszechnienie
ogłoszeń reklamowych, rynkowe badania i sondaże opinii, sortowanie danych w bazach komputerowych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi
przeglądu prasy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarobkowe
zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób
trzecich, zarządzanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób
trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, promocja,
reklama i marketing stron internetowych on-line, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, prowadzenie aukcji za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych, publikowanie tekstów reklamowych, sprawowanie patronatu medialnego, usługi zarządzania w mediach, pokazy towarów, 38 telekomunikacja, agencje informacyjne, agencje
prasowe, informacja o telekomunikacji, nadawanie bezprzewodowe,
obsługa telekonferencji, poczta elektroniczna, przekazywanie on-line
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kartek z życzeniami, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej
za pomocą komputera, przesyłanie informacji, przydzielanie dostępu
do baz danych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług
związanych z telezakupami, transmisja plików cyfrowych, transmisja
poprzez telewizję kablową, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, udostępnianie forów internetowych, udostępnianie internetowych chatroomów,
udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi ogłoszeń elektronicznych jako
telekomunikacja, usługi wideokonferencji, wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, wypożyczanie modemów,
wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, zapewnianie
dostępu do globalnych sieci komputerowych, zlecenia przywoławcze
poprzez radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej, usługi
zapewniania dostępu do treści stron internetowych i portali, prowadzenie portalu internetowego we własnym imieniu i na własną rzecz,
zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, doradztwo zawodowe jako porady w zakresie edukacji lub kształcenia,
edukacja jako nauczanie, edukacja, fotografie, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja
o rekreacji, informacja o rozrywce, informacje o wypoczynku, instruktaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne jako pokazy, montaż taśm wideo, pokazy filmowe,
pokazy edukacyjne, nagrywanie filmów na taśmach wideo, nauczanie
korespondencyjne, obsługa sal kinowych, organizowanie balów, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów,
organizowanie i obsługa zjazdów, 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 szkoleń, konferencji, kongresów, seminariów oraz sympozjów poświęconych przemysłowi spożywczemu, gastronomii, artykułom żywieniowym oraz tematyce odżywiania, organizowanie i prowadzenie degustacji
produktów spożywczych, napojów i alkoholi, organizowanie i prowadzenie warsztatów kulinarnych w celach edukacyjnych i rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów z zakresu edukacji lub rozrywki, organizowanie loterii,
organizowanie przyjęć z zakresu rozrywki, organizowanie spektakli
jako impresariat, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, pisanie tekstów, innych niż reklamowe, planowanie przyjęć z zakresu rozrywki, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line
nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, tłumaczenia,
usługi dystrybucji biletów, usługi komponowania układu graficznego
publikacji inne niż do celów reklamowych, usługi reporterskie, użytkowanie sal kinowych, wydawanie katalogów innych niż reklamowe,
wydawanie materiałów konferencyjnych, broszur, plakatów, ulotek,
organizowanie i prowadzenie warsztatów w celach edukacyjnych, rekreacyjnych i kulturalnych, 42 aktualizacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, administrowanie stronami internetowymi, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
tworzenie stron internetowych, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa, powielanie oprogramowania komputerowego,
programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie
miejsca na serwerach w formie stron internetowych, usługi graficzne,
usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, wypożyczanie i hosting serwerów, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego.

(111) 297248
(220) 2017 01 03
(210) 465873
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 20
(732) POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) Health Challenges Congress
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(540)

Kolor znaku: zielony, pomarańczowy
(531) 26.11.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte
w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów),
afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki jako artykuły biurowe,
albumy, almanachy jako roczniki, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, artykuły papiernicze, atlasy, bielizna stołowa papierowa, bilety,
bloczki do pisania, bloki do pisania, bloki listowe jako papeteria, bloki rysunkowe, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma jako periodyki, drukowane publikacje, dzienniki, emblematy, pieczęcie papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki i statuetki
z papieru mâché, formularze jako blankiety, druki, fotografie wydrukowane, fotograwiura, gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze, kartki z życzeniami, karton, karty do kolekcjonowania inne niż do gier,
karty indeksowe jako artykuły papiernicze, karty pocztowe, karty
zawiadomień jako artykuły piśmienne, karty, katalogi, komiksy, koperty jako artykuły piśmienne, książeczki, książki, magazyny, mapy
geograficzne, mapy, materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów,
materiały do rysowania, materiały drukowane, naklejki adresowe, nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki oraz notesy, notesy podręczne, obwoluty papierowe na dokumenty, ołówki, oprawy,
papier do pisania, podręczniki jako książki, podstawki pod kufle
do piwa, prospekty, przybory do pisania jako zestawy, przybory
do pisania, przybory szkolne jako artykuły piśmienne, przyrządy
do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, rejestry,
księgi główne jako książki, reprodukcje graficzne, rozkłady, repertuary godzinowe drukowane, segregatory jako artykuły biurowe, skoroszyty na dokumenty, teczki, skoroszyty jako artykuły biurowe, materiały konferencyjne, 35 reklama, zarządzanie w działalności
gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, agencje importowo -eksportowe, agencje informacji handlowej i gospodarczej, agencje public relations, agencje reklamowe,
analizy kosztów, analizy rynku, audyt przedsiębiorstw, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, 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, dystrybucja
materiałów reklamowych w szczególności próbek, druków, prospektów, broszur, edycja tekstów, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom jako punkty
informacji konsumenckiej, handlowe wyceny, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe zarządzanie plikami, księgowość, marketing, obróbka tekstów, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, prenumerata gazet
dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, prognozy
ekonomiczne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przygotowanie
listy płac, przygotowywanie reklam prasowych, przygotowywanie
zeznań podatkowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, rachunkowość, reklama billboardowi, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama,
reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
rekrutacja personelu, rozlepianie plakatów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w szczególności próbek,
druków, prospektów, broszur, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, rynkowe badania i sondaże opinii, sortowanie danych w bazach komputerowych, systematyzacja danych w komputerowych
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bazach danych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi przeglądu prasy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr
i usług na rzecz osób trzecich, zarobkowe zarządzanie w zakresie
udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich, zarządzanie
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, promocja, reklama i marketing
stron internetowych on-line, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, publikowanie tekstów reklamowych, sprawowanie patronatu medialnego, usługi zarządzania w mediach, pokazy towarów,
38 telekomunikacja, agencje informacyjne, agencje prasowe, informacja o telekomunikacji, nadawanie bezprzewodowe, obsługa telekonferencji, poczta elektroniczna, przekazywanie on-line kartek
z życzeniami, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przesyłanie informacji, przydzielanie dostępu do baz
danych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, transmisja plików cyfrowych, transmisja poprzez telewizję kablową, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, udostępnianie
forów internetowych, udostępnianie internetowych chatroomów,
udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi ogłoszeń elektronicznych jako
telekomunikacja, usługi wideokonferencji, wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, wypożyczanie modemów,
wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania
informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, zlecenia przywoławcze poprzez radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej, usługi zapewniania dostępu do treści stron internetowych
i portali, prowadzenie portalu internetowego we własnym imieniu
i na własną rzecz, zapewnianie użytkownikom dostępu do portali
w Internecie, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, doradztwo zawodowe jako porady w zakresie edukacji lub kształcenia, edukacja jako nauczanie, edukacja, fotografie,
fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, informacja o rozrywce, informacje o wypoczynku, instruktaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne jako pokazy, montaż
taśm wideo, pokazy filmowe, pokazy edukacyjne, nagrywanie filmów na taśmach wideo, nauczanie korespondencyjne, obsługa sal
kinowych, organizowanie balów, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie i obsługa
zjazdów, 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 szkoleń, konferencji, kongresów, seminariów oraz sympozjów poświęconych tematyce zdrowia, zdrowego odżywiania, farmacji, medycynie i polityce zdrowotnej, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie
konkursów z zakresu edukacji lub rozrywki, organizowanie loterii,
organizowanie przyjęć z zakresu rozrywki, organizowanie spektakli
jako impresariat, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, pisanie tekstów, innych niż reklamowe, planowanie przyjęć
z zakresu rozrywki, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikacje elektroniczne
on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line
nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, tłumaczenia,
usługi dystrybucji biletów, usługi komponowania układu graficznego publikacji inne niż do celów reklamowych, usługi reporterskie,
użytkowanie sal kinowych, wydawanie katalogów innych niż reklamowe, wydawanie materiałów konferencyjnych, broszur, plakatów,
ulotek, organizowanie i prowadzenie warsztatów w celach edukacyjnych, rekreacyjnych i kulturalnych, 42 aktualizacja oprogramowania
komputerowego, analizy systemów komputerowych, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, administrowanie stronami internetowymi, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, tworzenie stron internetowych, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, instalacje oprogramowania
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
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oprogramowanie jako usługa, powielanie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
udostępnianie miejsca na serwerach w formie stron internetowych,
usługi graficzne, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, wypożyczanie i hosting serwerów, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(111) 297249
(220) 2017 01 03
(210) 465879
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 20
(732) POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) 4DESIGNDAYS
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte
w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów),
afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki jako artykuły biurowe,
albumy, almanachy jako roczniki, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, artykuły papiernicze, atlasy, bielizna stołowa papierowa, bilety,
bloczki do pisania, bloki do pisania, bloki listowe jako papeteria, bloki rysunkowe, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma jako periodyki, drukowane publikacje, dzienniki, emblematy, pieczęcie papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki i statuetki
z papieru mâché, formularze jako blankiety, druki, fotografie wydrukowane, fotograwiura, gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze, kartki z życzeniami, karton, karty do kolekcjonowania inne niż do gier,
karty indeksowe jako artykuły papiernicze, karty pocztowe, karty
zawiadomień jako artykuły piśmienne, karty, katalogi, komiksy, koperty jako artykuły piśmienne, książeczki, książki, magazyny, mapy
geograficzne, mapy, materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów,
materiały do rysowania, materiały drukowane, naklejki adresowe, nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki oraz notesy, notesy podręczne, obwoluty papierowe na dokumenty, ołówki, oprawy,
papier do pisania, podręczniki jako książki, podstawki pod kufle
do piwa, prospekty, przybory do pisania jako zestawy, przybory
do pisania, przybory szkolne jako artykuły piśmienne, przyrządy
do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, rejestry,
księgi główne jako książki, reprodukcje graficzne, rozkłady, repertuary godzinowe drukowane, segregatory jako artykuły biurowe, skoroszyty na dokumenty, teczki, skoroszyty jako artykuły biurowe, materiały konferencyjne, 35 reklama, zarządzanie w działalności
gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, agencje importowo -eksportowe, agencje informacji handlowej i gospodarczej, agencje public relations, agencje reklamowe,
analizy kosztów, analizy rynku, audyt przedsiębiorstw, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, 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, dystrybucja
materiałów reklamowych w szczególności próbek, druków, prospektów, broszur, edycja tekstów, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom jako punkty
informacji konsumenckiej, handlowe wyceny, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe zarządzanie plikami, księgowość, marketing, obróbka tekstów, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, prenumerata gazet
dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów
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sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, prognozy
ekonomiczne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przygotowanie
listy płac, przygotowywanie reklam prasowych, przygotowywanie
zeznań podatkowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, rachunkowość, reklama billboardowi, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama,
reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
rekrutacja personelu, rozlepianie plakatów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w szczególności próbek,
druków, prospektów, broszur, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, rynkowe badania i sondaże opinii, sortowanie danych w bazach komputerowych, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi przeglądu prasy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr
i usług na rzecz osób trzecich, zarobkowe zarządzanie w zakresie
udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich, zarządzanie
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, promocja, reklama i marketing
stron internetowych on-line, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, publikowanie tekstów reklamowych, sprawowanie patronatu medialnego, usługi zarządzania w mediach, pokazy towarów,
38 telekomunikacja, agencje informacyjne, agencje prasowe, informacja o telekomunikacji, nadawanie bezprzewodowe, obsługa telekonferencji, poczta elektroniczna, przekazywanie on-line kartek
z życzeniami, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przesyłanie informacji, przydzielanie dostępu do baz
danych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, transmisja plików cyfrowych, transmisja poprzez telewizję kablową, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, udostępnianie
forów internetowych, udostępnianie internetowych chatroomów,
udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi ogłoszeń elektronicznych jako
telekomunikacja, usługi wideokonferencji, wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, wypożyczanie modemów,
wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania
informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, zlecenia przywoławcze poprzez radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej, usługi zapewniania dostępu do treści stron internetowych
i portali, prowadzenie portalu internetowego we własnym imieniu
i na własną rzecz, zapewnianie użytkownikom dostępu do portali
w Internecie, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, doradztwo zawodowe jako porady w zakresie edukacji lub kształcenia, edukacja jako nauczanie, edukacja, fotografie,
fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, informacja o rozrywce, informacje o wypoczynku, instruktaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne jako pokazy, montaż
taśm wideo, pokazy filmowe, pokazy edukacyjne, nagrywanie filmów na taśmach wideo, nauczanie korespondencyjne, obsługa sal
kinowych, organizowanie balów, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie i obsługa
zjazdów, 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 szkoleń, konferencji, kongresów, seminariów oraz sympozjów poświęconych wzornictwu
przemysłowemu, architekturze, budownictwu, sztuce użytkowej
oraz projektowaniu wnętrz, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
organizowanie konkursów z zakresu edukacji lub rozrywki, organizowanie loterii, organizowanie przyjęć z zakresu rozrywki, organizowanie spektakli jako impresariat, organizowanie wystaw z dziedziny
kultury lub edukacji, pisanie tekstów, innych niż reklamowe, planowanie przyjęć z zakresu rozrywki, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywko-
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we, tłumaczenia, usługi dystrybucji biletów, usługi komponowania
układu graficznego publikacji inne niż do celów reklamowych, usługi
reporterskie, użytkowanie sal kinowych, wydawanie katalogów innych niż reklamowe, wydawanie materiałów konferencyjnych, broszur, plakatów, ulotek, organizowanie i prowadzenie warsztatów
w celach edukacyjnych, rekreacyjnych i kulturalnych, 42 aktualizacja
oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, administrowanie stronami internetowymi, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, tworzenie stron internetowych,
dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa, powielanie
oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach w formie stron internetowych, usługi graficzne, usługi komputerowe
w zakresie ochrony antywirusowej, wypożyczanie i hosting serwerów, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego.

(111) 297250
(220) 2017 01 04
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) WIŚNIEWSKI PAWEŁ, Piaseczno, PL.
(540) NATURALDENS
(540)

(210) 465952

Kolor znaku: czerwony, ciemnoszary
(531) 02.09.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 stomatologia, usługi stomatologiczne, usługi stomatologii kosmetycznej/estetycznej.
(111) 297251
(220) 2017 01 05
(210) 466060
(151) 2017 06 24
(441) 2017 03 06
(732) LOTNISKO MIELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, PL.
(540) LOTNISKO MIELEC
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, granatowy
(531) 03.07.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 konserwacja i naprawa pojazdów, naprawa, przegląd i konserwacja pojazdów i urządzeń do poruszania się drogą
powietrzną, budowa lotnisk, czyszczenie pasów startowych lotnisk,
zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy
obiektów lotniskowych, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy instalacji dla małych lotnisk, usługi odladzania
samolotów, konserwacja i naprawa urządzeń do obsługi samolotów
(maszyny) i samolotów, czyszczenie wnętrz pojazdów powietrznych,
39 transport lotniczy, usługi lotniskowe, usługi związane z liniami
lotniczymi, transport naziemny związany z przemysłem lotniczym,
usługi w zakresie obsługi naziemnej oraz kontroli ruchu lotniczego,
magazynowanie towarów, usługi magazynowe, wynajem i dzierżawa magazynów, obsługa bagażowa na lotniskach, usługi komunikacji wahadłowej dla pasażerów pomiędzy parkingami lotniska
a lotniskiem, obsługa naziemna towarów na lotniskach, usługi związane z odprawą pasażerów na lotniskach, usługi odprawiania bagażu
na lotniskach, usługi w zakresie udzielania informacji lotniskowych
na temat lotnictwa, czarter helikopterów, transport helikopterowy,
organizowanie transportu pasażerów helikopterem, usługi linii lotni-
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czych w zakresie transportu ładunku, składowanie i dystrybucja paliw lotniczych, 41 organizowanie i prowadzenie widowisk lotniczych,
instruktaż lotniczy, zawodowe szkolenia związane z branżą lotniczą.

(111) 297252
(220) 2017 01 05
(210) 466063
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) GRABOWSKI MATEUSZ KARTY GRABOWSKIEGO,
Szczecinek, PL.
(540) KARTY GRABOWSKIEGO
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.01.04, 26.04.04, 26.04.08, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 afisze, plakaty, książki, kalendarze, broszury, diagramy, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, materiały drukowane,
publikacje drukowane, tablice arytmetyczne, zakładki do książek,
28 bąki [zabawki], gry planszowe, gry towarzyskie, karty do gry, żetony, zabawki, plansze do gier, gry edukacyjne, karty edukacyjne,
41 realizacja spektakli, rozrywka, edukacja, pozaszkolna edukacja
artystyczna, wystawianie przedstawień artystycznych, klubowe
(usługi-) [rozrywka lub nauczanie], nauczanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], wystawianie spektakli, nauczanie
indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi gier.
(111) 297253
(220) 2017 01 08
(210) 466070
(151) 2017 06 27
(441) 2017 02 20
(732) PIEKIEŁKO ŁUKASZ MATTONI IMPORT-EXPORT, Wrocław, PL.
(540) MK MONEY KEPPER
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 18 portfele, portfele skórzane, portfele na karty, portmonetki, portmonetki skórzane, etui na klucze, etui na klucze wykonane ze skóry, etui na klucze wykonane z imitacji skóry, etui, futerały
na dokumenty, torby, saszetki męskie, saszetki biodrowe, saszetki
na przybory toaletowe, walizki, walizki skórzane, walizki podróżne,
walizki biznesowe, walizki na kółkach, torebki, torebki skórzane, torebki tekstylne, małe torebki kopertówki, torebki noszone na biodrach, torebki do ręki, torebki kuferki, torebki na ramię, torebki wieczorowe, torebki męskie, wyroby ze skóry i z imitacji skóry: walizki,
aktówki, dyplomatki, portfele, portmonetki, paski, torebki, tornistry,
etui do kluczy, torby na laptopy, etui na krawaty, torby podróżne
na ubrania, trzosy, sakiewki ze skóry, kuferki przenośne na kosmetyki, futerały na butelki.
(111) 297254
(220) 2017 01 09
(210) 466073
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie, PL.
(540) Romet Gazela
(510), (511) 12 rowery, skutery, motorowery, motorynki, motocykle,
quady, gokarty, części zamienne do rowerów, skuterów, motorowerów, motorynek, motocykli, quadów i gokartów, ogumienie do rowe-
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rów, skuterów, motorowerów, motorynek, motocykli, quadów i gokartów, 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 następujących towarów: rowery, skutery, motorowery, motorynki,
motocykle, quady, gokarty, części zamienne do rowerów, skuterów,
motorowerów, motorynek, motocykli, quadów i gokartów, ogumienie
do rowerów, skuterów, motorowerów, motorynek, motocykli, quadów
i gokartów, marketing, reklama, reklama prasowa, reklama radiowa,
reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych oraz organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych
z promocją następujących towarów: rowery, skutery, motorowery, motorynki, motocykle, quady, gokarty, części zamienne do rowerów, skuterów, motorowerów, motorynek, motocykli, quadów i gokartów, ogumienie do rowerów, skuterów, motorowerów, motorynek, motocykli,
quadów i gokartów, udzielanie porad handlowych konsumentom,
promocja sprzedaży, 37 naprawy rowerów, skuterów, motorowerów,
motorynek, motocykli, quadów i gokartów.

(111) 297255
(220) 2017 01 11
(210) 466146
(151) 2017 06 08
(441) 2017 02 20
(732) KLĘCZAR BEATA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA, Malec, PL.
(540) MOLO
(510), (511) 41 kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie zawodów sportowych, planowanie
przyjęć [rozrywka], prowadzenie zajęć fitness, wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów], udostępnianie obiektów
i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi parków rozrywki, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu
do nurkowania, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], pensjonaty,
kafeterie [bufety], usługi barowe, usługi hotelowe, usługi restauracyjne, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie],
wynajmowanie sal na zebrania, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, 44 aromaterapia, fizjoterapia, manicure, masaż,
salony piękności, usługi saun, usługi wizażystów.
(111) 297256
(220) 2017 01 12
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 20
(732) Żabka Polska Spółka Akcyjna, Poznań, PL.
(540) CYDR POLSKI ZŁOTY SAD
(540)

(210) 466207

Kolor znaku: złoty, czarny
(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 cydr bezalkoholowy, 33 cydr, cydr słodki, cydr wytrawny, napoje alkoholowe niskoprocentowe, napoje alkoholowe
aromatyzowane, napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe z owoców, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie
piwa, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wino owocowe.
(111) 297257
(220) 2017 01 12
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) MRÓWKA PAWEŁ MP, Kraków, PL.
(540) BRAND & SELL
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, ciemnoniebieski
(531) 24.17.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13

(210) 466211
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(510), (511) 35 administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, organizacja wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pozyskiwanie i systematyzacja
danych związanych z działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży,
promocyjne usługi handlowe, promowanie działalności gospodarczej,
reklama i marketing, reklama billboardowa, reklama w czasopismach,
broszurach i gazetach, reklamy on-line, reklamy radiowe i telewizyjne,
zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością handlową, zarządzanie personelem, 36 administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, dzierżawa
nieruchomości, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, finansowanie nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości,
organizacja najmu nieruchomości handlowych, pomoc w nabywaniu
nieruchomości i udziałów w nieruchomościach, pomoc w zakupie nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, skomputeryzowane usługi
informacyjne dotyczące nieruchomości, sprawy dotyczące nieruchomości, timesharing nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących
nieruchomości, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży
i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi doradcze dotyczące nieruchomości,
usługi nabywania nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe dotyczące
nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania
inwestycjami w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem
nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, usługi
związane ze współwłasnością nieruchomości, wyceny finansowe nieruchomości, wyceny nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych,
wynajem nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami.

(111) 297258
(220) 2017 01 12
(151) 2017 06 21
(441) 2017 03 06
(732) UBERNA DOMINIK PIOTR, Zielona Góra, PL.
(540) ONE LOVE
(540)

(210) 466217

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, 35 usługi reklamowe w zakresie
odzieży, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży
i dodatków odzieżowych, usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej,
usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych .
(111) 297259
(220) 2017 01 17
(151) 2017 06 26
(441) 2017 02 20
(732) BŁAUT GRZEGORZ, Kraków, PL.
(540) toalety.pl wychodzisz na czysto
(540)

3725

(510), (511) 11 mobilne instalacje sanitarne, przenośne toalety, kabiny toaletowe, zbiorniki toaletowe, wózki toaletowe, kontenery
sanitarne, dozowniki środków odkażających w toaletach, instalacje
do dezodoryzacji, urządzenia do suszenia rąk do toalet, urządzenia do celów sanitarnych, 37 ustawienie, instalacja, konserwacja,
naprawa, utrzymywanie w dobrym stanie i oczyszczanie przenośnych urządzeń sanitarnych, kontenerów sanitarnych, kontenerów
przeznaczonych na toalety, kontenerów przeznaczonych na natryski, kontenerów socjalnych i magazynowych, przenośnych toalet,
kabin toaletowych, zbiorników toaletowych, pisuarów, wózków
toaletowych, 39 utylizacja i usuwanie ścieków i odpadów, zwłaszcza wywóz mobilnych instalacji sanitarnych, kontenerów sanitarnych, kontenerów toaletowych, kontenerów prysznicowych,
przenośnych toalet, kabin toaletowych, zbiorników toaletowych,
pisuarów, wózków toaletowych, usuwanie zgromadzonych i przetwarzanych chemicznie odpadków i fekaliów z toalet i innych urządzeń sanitarnych, 44 wynajem przenośnych urządzeń sanitarnych,
zwłaszcza kontenerów sanitarnych, kontenerów przeznaczonych
na toalety, kontenerów przeznaczonych na natryski, przenośnych
toalet, kabin toaletowych, zbiorników toaletowych, pisuarów, wózków toaletowych, wypożyczanie aparatów i instalacji sanitarnych,
wynajem aparatury i urządzeń do mobilnych instalacji sanitarnych.

(111) 297260
(220) 2017 01 17
(151) 2017 06 08
(441) 2017 02 20
(732) NOWAK WOJCIECH, Niepołomice, PL.
(540) fizjopunkt
(540)

(210) 466336

(531) 04.05.03, 04.05.05, 27.05.01
(510), (511) 10 przyrządy i urządzenia do gimnastyki leczniczej,
łóżka specjalnie skonstruowane do celów leczniczych, aparaty
i urządzenia do masażu, aparatura, przyrządy, instrumenty, artykuły
i materiały do fizjoterapii, 41 Instruktaż i nauczanie w zakresie kultury fizycznej i gimnastyki, instruktaże, kluby zdrowia, organizowanie i prowadzenia warsztatów oraz szkoleń, organizowanie obozów
sportowych, organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie
zajęć fitness, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, 44 usługi medyczne, usługi
weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt,
fizjoterapia, fizykoterapia, opieka pielęgniarska, medyczna, opieka
zdrowotna, usługi telemedyczne, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, porady psychologiczne, placówki opieki pielęgniarskiej, pomoc
medyczna, terapeutyczne usługi, usługi kuracji uzdrowiskowych,
usługi medycyny alternatywnej.
(111) 297261
(220) 2009 12 14
(210) 364052
(151) 2017 04 20
(441) 2010 03 29
(732) FALA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk, PL.
(540) fala
(540)

(210) 466326

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 prowadzenie agencji importowo -eksportowej, wynajmowanie miejsc na umieszczenie ogłoszeń lub reklam, 36 administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń na działalność gospodarczą jako nieruchomości,
zarządzanie majątkiem nieruchomym.
Kolor znaku: czarny, biały, czerwony, niebieski, ciemnoniebieski,
jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.14, 06.01.01, 06.01.02, 06.03.01

(111) 297262
(151) 2017 04 27

(220) 2013 04 30
(441) 2013 08 19

(210) 413739

3726

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(732) EMPIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) PUFF PUFF
(510), (511) 16 artykuły papiernicze i artykuły biurowe zwłaszcza
takie jak: artykuły papiernicze na przyjęcia, foldery na dokumenty,
karton z miazgi drzewnej, pieczątki, pinezki, pojemniki na artykuły
papiernicze, segregatory, szpilki, klejąca taśma, zszywki, dozowniki
taśmy przylepnej, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, zestawy drukarskie przenośne, dziurkacze, gilotynki do papieru, kasetki na papeterię, korektory w płynie, korektory w taśmie, maszyny do składania
papieru jako artykuły biurowe, nawilżacze, noże do papieru, ochrona gumowa na palce, palec gumowy, kasetki ozdobne na papeterię,
pióra, dozowniki taśmy przylepnej, teczki na dokumenty, teczki,
skoroszyty, zszywacze, artykuły piśmiennicze, przybory szkolne,
kredki do kolorowania, kredki do rysowania, kredki ołówkowe, pastele, farby do malowania (dla dzieci), pędzle, pędzle artystyczne,
pędzle malarskie, szczotki do pisania, szczotki malarskie, podstawki na długopisy i ołówki, gumki do ścierania, gumki do wymazywania tekstu, korektory w długopisie, korektory w piórze, korektory
w płynie, linijki, linijki do tablic, linijki rysownicze, linijki kreślarskie,
temperówki, temperówki do ołówków elektryczne i nieelektryczne,
pudełka na farby, szkolne zeszyty ćwiczeń, tablice szkolne, artykuły do pakowania, w tym: arkusze celulozy regenerowanej do pakowania, cienkie przezroczyste folie samoprzylegające do pakowania,
dekoracyjny papier do pakowania, folia bąbelkowa do pakowania,
folia do pakowania prezentów, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, folie polietylenowe do zawijania lub pakowania, kartonowe pudełka do pakowania, kartony do pakowania, kartony z tektury
do pakowania, kokardy do pakowania ozdobnego, kokardy papierowe do pakowania prezentów, materiały do pakowania, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach),
ozdobne kokardy do pakowania, papier do pakowania, papier do pakowania prezentów, papier metalizowany do pakowania prezentów,
papierowe pudełka do pakowania, papierowe wstążki do pakowania
prezentów, pojemniki kartonowe do pakowania, pojemniki z papieru
do pakowania, torby papierowe do pakowania, torby z folii bąbelkowej do pakowania, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, kalendarze, kalendarze adwentowe,
kalendarze biurkowe, kalendarze drukowane, kalendarze z kartkami
do zdzierania, kartki do korespondencji, kartki do notowania, kartki muzyczne z życzeniami, kartki rocznicowe, kartki z życzeniami,
obwoluty na luźne kartki, oprawy na luźne kartki, przylepne kartki
na notatki, usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, kolekcje papiernicze, w tym papierniczo lokalne, 17 materiały klejące w formie
pasm zawarte w tej klasie, 18 artykuły szkolne zwłaszcza takie jak:
plecaki szkolne, teczki szkolne, torby szkolne, tornistry szkolne.
(111) 297263
(220) 2014 03 13
(210) 426042
(151) 2016 07 27
(441) 2014 06 23
(732) BIADAŁA ROMAN SYSTEM SENSOR, Ostrów Wielkopolski, PL.
(540) SYSTEM SENSOR
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 02.01.01, 02.01.17, 02.01.23, 18.01.14, 18.01.20, 26.04.02,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 elektroniczne urządzenia kontrolno sterujące, elektroniczne urządzenia do komunikacji wewnętrznej, nadajniki sygnałów
elektronicznych, elektroniczne nośniki informacji, oprogramowanie
komputerowe, programy sterujące komputerowe, 35 komputerowe
bazy danych, sprzedaż urządzeń dla osób trzecich, sprzedaż detaliczna i hurtowa: elektrycznych urządzeń kontrolno sterujących,
urządzeń do komunikacji wewnętrznej, nadajników sygnałów elektrycznych oraz elektrycznych nośników informacji, 42 inżynieria
techniczna, projektowanie oprogramowania komputerowego.
(111) 297264
(151) 2017 04 07

(220) 2014 10 16
(441) 2015 02 02

(210) 434543
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(732) MAWILUX SPÓŁKA AKCYJNA, Łady, PL.
(540) m mawilux
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, szary
(531) 26.01.03, 27.05.01, 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, rury i rurki
metalowe, kasy pancerne, rudy (kruszce), metalowe pokrywy studni
kablowych, metalowe konstrukcje znaków informacyjnych, 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne,
kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów,
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące,
osprzęt do przetwarzania danych, komputery, urządzenia do gaszenia ognia, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania
pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę oraz instalacje sanitarne, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt,
smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 37 usługi budowlane,
naprawa instalacji elektrycznych, usługa instalacji elektrycznych, naprawa instalacji teletechnicznych, usługa instalacji teletechnicznych,
naprawa instalacji energetycznych, usługa instalacji energetycznych,
naprawa sieci elektrycznej, usługa instalacji sieci elektrycznej, naprawa sieci teletechnicznej, usługa instalacji sieci teletechnicznej, 38 telekomunikacja, 42 badania oraz usługi-naukowe i techniczne, oraz
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
(111) 297265
(220) 2015 01 08
(210) 437479
(151) 2017 04 07
(441) 2015 04 27
(732) SKARB PAŃSTWA-MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ,
Warszawa, PL.
(540) PODRĘCZNIK do szkoły podstawowej nasza szkoła
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, książki na nośnikach
elektronicznych-audiobook, e -book, e-book udźwiękowiony, elektroniczne książki i publikacje, elektroniczne książki edukacyjne,
książki elektroniczne do kształcenia zawodowego, książki elektroniczne do kształcenia ustawicznego, książki na nośnikach informatycznych, książki szkolne w formie elektronicznej, publikacje multimedialne, podręczniki edukacyjne w formie elektronicznej,
e-podręcznik, podręcznik do kształcenia zawodowego w formie
elektronicznej, podręczniki do kształcenia ustawicznego w formie
elektronicznej, publikacje dźwiękowe, publikacje elektroniczne ładowane z Internetu lub przez inne sieci komunikacji, broszury w formie elektronicznej, broszury edukacyjne w formie elektronicznej,
broszury szkoleniowe w formie elektronicznej, broszury do kształcenia zawodowego w formie elektronicznej, broszury do kształcenia
ustawicznego w formie elektronicznej, gazety w formie elektronicznej, katalogi w formie elektronicznej, komiksy w formie elektronicznej, zeszyty w formie elektronicznej, zeszyty edukacyjne w formie
elektronicznej, zeszyty do ćwiczeń w formie elektronicznej, ulotki
w formie elektronicznej, poradniki edukacyjne w formie elektronicznej, poradniki szkolne w formie elektronicznej, poradniki do kształcenia zawodowego w formie elektronicznej, poradniki do kształcenia ustawicznego w formie elektronicznej, prospekty w formie
elektronicznej, prospekty edukacyjne i szkoleniowe w formie elektronicznej, prospekty do kształcenia zawodowego i ustawicznego
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w formie elektronicznej, prospekty naukowe w formie elektronicznej, materiały edukacyjne w formie elektronicznej, materiały szkolne
w wersji elektronicznej, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały ćwiczeniowe w formie elektronicznej, materiały
do kształcenia zawodowego w formie elektronicznej, materiały
do kształcenia ustawicznego w formie elektronicznej, materiały
do nauczania w formie elektronicznej, programy komputerowe, edukacyjne programy komputerowe, szkoleniowe programy komputerowe, programy komputerowe do kształcenia zawodowego, programy komputerowe do kształcenia ustawicznego, pocztówka
dźwiękowa, notesy elektroniczne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne do nauczania, komputerowe bazy danych, nagrane nośniki
danych, nienagrane nośniki danych, nagrania audio i/lub video, dyski
do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe [audio -wideo], dyski kompaktowe [CD -ROM-y], dyski optyczne, filmy kinematograficzne naświetlone, magnetyczne nośniki danych, taśmy magnetyczne, taśmy
video, gry elektroniczne, gry przystosowane do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, gry edukacyjne w postaci elektronicznej, szkoleniowe gry komputerowe, edukacyjne gry komputerowe, gry komputerowe do kształcenia ustawicznego, gry komputerowe
do kształcenia zawodowego, urządzenia i przyrządy do odtwarzania
nośników elektronicznych, opakowania do kaset, płyt, nagranych
i nienagranych nośników danych, nagrań audio i/lub video, dysków
do rejestracji dźwięku, dysków kompaktowych [audio -wideo], dysków kompaktowych [CD -ROM-y], dysków optycznych, filmów kinematograficznych naświetlonych, magnetycznych nośników danych,
taśm magnetycznych, taśm video, programy i taśmy do gier komputerowych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych
towarów, 16 afisze, plakaty, plakaty z papieru lub kartonu, albumy,
atlasy, diagramy, fotografie, indeksy, skorowidze, papier do pisania,
rysunki, artykuły papiernicze, bloczki do pisania, bloki do pisania,
bloki rysunkowe, broszury, broszury edukacyjne, broszury szkoleniowe, broszury do kształcenia zawodowego, broszury do kształcenia
ustawicznego, drukowane publikacje, drukowane publikacje edukacyjne, drukowane publikacje szkoleniowe, drukowane publikacje
do kształcenia zawodowego, drukowane publikacje do kształcenia
ustawicznego, gazety, kalendarze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, książeczki, książki edukacyjne, książki
szkolne, książki do kształcenia zawodowego, książki do kształcenia
ustawicznego, materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały piśmienne, notatniki, notesy podręczne, papier do pisania, podręczniki, podręczniki szkolne, poradniki, poradniki szkolne, poradniki edukacyjne,
poradniki do kształcenia zawodowego, poradniki do kształcenia
ustawicznego, podręczniki, podręczniki edukacyjne, podręczniki
do kształcenia ustawicznego, materiały edukacyjne z wyjątkiem aparatów, drukowane materiały ćwiczeniowe, prospekty, prospekty
szkoleniowe, prospekty edukacyjne, prospekty do kształcenia zawodowego, prospekty do kształcenia ustawicznego, przybory szkolne,
rejestry, księgi główne, tablice szkolne, ulotki, zakładki do książek,
karty zawiadomienia, zesz3dy, zeszyty do ćwiczeń, zeszyty edukacyjne, szkolne zeszyty do ćwiczeń, edukacyjne, zeszyty szkolne, materiały do kształcenia zawodowego, materiały do kształcenia ustawicznego, prospekty, prospekty naukowe, prospekty do kształcenia
zawodowego, prospekty do kształcenia ustawicznego, drukowane
sprawdziany edukacyjne, 41 edukacja, informacja o edukacji, instruktaże, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, kształcenie praktyczne [pokazy], produkcja filmów innych niż
reklamowe, produkcja filmów na taśmach video, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, przedszkola, publikowanie książek,
publikowanie tekstów, publikowanie podręczników, publikowanie
poradników, publikowanie zeszytów, publikowanie prospektów, publikowanie prospektów szkoleniowych, publikowanie prospektów
edukacyjnych, publikowanie sprawdzianów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów, poradnictwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, publikacje elektroniczne on-line książek,
podręczników, zeszytów, poradników, prospektów i periodyków,
publikowane elektroniczne on-line nie do pobrania, publikacje elektroniczne on-line: książek edukacyjnych, książek szkolnych, książek
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do kształcenia zawodowego, książek do kształcenia ustawicznego,
publikacje elektroniczne on¬line: podręczników edukacyjnych, podręczników szkolnych, podręczników do kształcenia zawodowego,
podręczników do kształcenia ustawicznego, publikacje elektroniczne on-line: poradników szkolnych, poradników edukacyjnych, poradników do kształcenia zawodowego, poradników do kształcenia
ustawicznego, publikacje elektroniczne on-line: zeszytów do ćwiczeń, zeszytów edukacyjnych, zeszytów szkolnych, zeszytów szkolnych do ćwiczeń, do kształcenia zawodowego, do kształcenia ustawicznego, publikacje elektroniczne on-line: materiałów
edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych, materiałów do kształcenia zawodowego, materiałów do kształcenia ustawicznego, materiałów szkolnych, publikacje elektroniczne on-line: prospektów szkoleniowych, prospektów edukacyjnych, prospektów naukowych,
do kształcenia zawodowego, do kształcenia ustawicznego, publikowanie: książek edukacyjnych, książek szkolnych, książek do kształcenia zawodowego, książek do kształcenia ustawicznego, publikowanie: podręczników edukacyjnych, podręczników szkolnych,
podręczników do kształcenia zawodowego, podręczników do kształcenia ustawicznego, publikowanie poradników szkolnych, poradników edukacyjnych, poradników do kształcenia zawodowego,
do kształcenia ustawicznego, publikowanie: zeszytów do ćwiczeń,
zeszytów edukacyjnych, zeszytów szkolnych, zeszytów szkolnych
do ćwiczeń, zeszytów do kształcenia zawodowego, zeszytów
do kształcenia ustawicznego, publikowanie: materiałów edukacyjnych, materiałów edukacyjnych ćwiczeniowych, materiałów
do kształcenia zawodowego, materiałów do kształcenia ustawicznego, publikowanie: prospektów szkoleniowych, prospektów edukacyjnych, prospektów naukowych, publikowanie książek edukacyjnych, książek szkolnych, książek do kształcenia zawodowego,
publikowanie: podręczników edukacyjnych, podręczników szkolnych, podręczników do kształcenia zawodowego, podręczników
do kształcenia ustawicznego, publikowanie: poradników szkolnych,
poradników edukacyjnych, poradników do kształcenia zawodowego, poradników do kształcenia ustawicznego, publikowanie: zeszytów do ćwiczeń, zeszytów edukacyjnych, zeszytów szkolnych, zeszytów szkolnych do ćwiczeń, do kształcenia zawodowego, zeszytów
do kształcenia ustawicznego.

(111) 297266
(220) 2015 05 14
(210) 442514
(151) 2016 05 19
(441) 2015 08 31
(732) STOWARZYSZENIE KIBICÓW LEGII WARSZAWA SEKCJA
SYMPATYKÓW, Warszawa, PL.
(540) ŻYLETA 1973
(540)

(531) 14.03.20, 27.05.01
(510), (511) 24 bielizna domowa, bielizna kąpielowa [z wyjątkiem
odzieży], materiały na bieliznę osobistą, bielizna pościelowa, bielizna stołowa niepapierowa, bielizna wzorzysta, chorągiewki, etykiety
z materiału, flagi niepapierowe, materiały pokryte motywami rysunkami do haftowania, kotary na drzwi [zasłony], materiały tekstylne,
materiały tekstylne nietkane, pokrowce ochronne na meble, narzuty na łóżka, obicia ścienne z materiałów tekstylnych, obrusy na stół
[niepapierowe], obrusy stołowe [niepapierowe], tkaniny do obuwia,
papierowe narzuty na łóżka, płótna do gobelinów i haftów, 25 spódnice, spódnico -spodenki tenisowe, staniki, stroje kąpielowe, sukienki, swetry, szale, szaliki, szlafroki, taśmy do getrów, pod stopy, taśmy
do spodni, getrów, pod stopy, trykoty [ubrania], T-shirty, biustonosze, bluzy, kombinezony, boty, bryczesy [spodnie], korki do butów
piłkarskich, buty piłkarskie, buty sportowe, chusty, fulardy, czapki [nakrycia głowy], czepki kąpielowe, daszki do czapek, fartuchy
[odzież], garnitury, getry, kapelusze, kapelusze papierowe [odzież],
kaptury [odzież], kombinezony, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulka gimnastyczna, koszulki gimnastyczne, krawaty, kurtki
[odzież], kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, apaszki [chustki],
bandany na szyję, berbety, kwefy [odzież], berety, bielizna osobista,
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bielizna wchłaniająca pot, 41 organizowanie obozów sportowych,
usługi obozów wakacyjnych w zakresie rozrywki, 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
i prowadzenie koncertów, organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie zajęć
fitness, wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów,
udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie
ośrodków rekreacji, usługi trenerskie, usługi trenera osobistego,
wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów,
wynajmowanie kortów tenisowych, zawodowe poradnictwo jako
porady w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi chronometrii
na imprezach sportowych, fotografia, fotoreportaże, gimnastyka
[instruktaż], salony gier, usługi świadczenia on-line gier, gry świadczone on-line, chronometraż na imprezach sportowych, informacja
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże, kultura fizyczna, organizowanie loterii.

(111) 297267
(220) 2015 05 18
(151) 2017 04 27
(441) 2015 08 31
(732) OLSZEWSKI MICHAŁ, Toruń, PL.
(540) POLKA PILS
(540)

(210) 442598

Kolor znaku: czarny, biały, żółty, szary, niebieski
(531) 02.03.23, 27.05.01, 29.01.15, 05.05.20, 25.01.19, 09.01.10,
02.03.04
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(111) 297268
(220) 2015 07 13
(210) 444699
(151) 2016 06 08
(441) 2015 10 26
(732) FRESENIUS KABI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) żywienie ma znaczenie
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.01.12, 26.02.12, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 artykuły i substancje przeznaczenia medycznego takie
jak: wodne roztwory amoniaku używane jako konserwant i/lub stabilizator i/lub rozcieńczalnik i/lub sykatywa i/lub nośnik do medycznych
leków przeciwinfekcyjnych, płynoterapii, terapii objętościowej, zjawienia dojelitowego, w dietetyce zgłębnikowej, w dietetyce doustnej,
do anestetyków, do leków onkologicznych, barwniki do celów medycznych stosowane w farmakologii leków przeciwinfekcyjnych, płynoterapii, terapii objętościowej, dietetyce doustnej, do anestetyków,
leków onkologicznych, chusteczki nasączane płynami do medycznych leków przeciwinfekcyjnych, płynoterapii, terapii objętościowej,
do anestetyków, do powierzchniowo czynnych leków onkologicznych, preparaty zapachowe z egzotycznego drewna i roślin do medycznych leków przeciwinfekcyjnych, płynoterapii do anestetyków,
esencje eteryczne do medycznych leków przeciwinfekcyjnych, płyno-
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terapii, terapii objętościowej, dietetyce doustnej, do anestetyków, leków onkologicznych, esencje naturalne z kwiatu mięty do zastosowań
w powierzchniowo czynnych medycznych lekach przeciwinfekcyjnych, płynoterapii, terapii objętościowej, kalkomanie stosowane w terapiach medycznych jako ozdoby lub maskownice na defekty skóry
do celów estetyki dermatologicznej, wazelina kosmetyczna jako
nie podstawowy składnik do medycznych leków przeciwinfekcyjnych,
płynoterapii, terapii objętościowej, dietetyce doustnej, do anestetyków, leków onkologicznych, kremy kosmetyczne do medycznych leków przeciwinfekcyjnych, płynoterapii, terapii objętościowej, do anestetyków, leków onkologicznych, suszone, liofilizowane lub w inny
sposób utrwalane naturalne kwiaty, kłącza, liście, łodygi zapachowe
jako baza do medycznych leków przeciwinfekcyjnych, płynoterapii,
terapii objętościowej, żywienia dojelitowego, w dietetyce zgłębnikowej, dietetyce doustnej, do anestetyków, leków onkologicznych, preparaty ługu sodowego do medycznych leków przeciwinfekcyjnych,
płynoterapii, terapii objętościowej, do anestetyków, leków onkologicznych, mascara do medycznych leków przeciwinfekcyjnych,
do anestetyków, leków onkologicznych, nie medyczne maści do celów kosmetycznych stosowane w dietetyce, neutralizatory do płynoterapii, terapii objętościowej, żywienia dojelitowego, w dietetyce
zgłębnikowej, dietetyce dousmej, płytiy do pielęgnacji skóry ludzkiej
nie będące lekami stosowane w dietetyce, chemiczne wybielacze
i odbarwiacze powierzchniowo czynne do medycznych leków przeciwinfekcyjnych, płynoterapii dermatologicznej, terapii objętościowej, w dietetyce doustnej, do anestetyków, leków onkologicznych,
5 leki, homeopatyki, lecznicze i profilaktyczne substancje takie jak:
akonityna jako lek lub składnik leków i preparatów farmaceutycznych
do medycznych leków przeciwinfekcyjnych, do anestetyków, leków
onkologicznych stosowanych w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej,
aldehyd mrówkowy i kompozycje z jego wykorzystaniem jako dominującego składnika recepturowego do medycznych leków przeciwinfekcyjnych, do anestetyków, leków onkologicznych do medycznych
leków przeciwinfekcyjnych, do anestetyków, leków onkologicznych
stosowanych w dietetyce, aldehydy do celów farmaceutycznych
do medycznych leków przeciwinfekcyjnych, do anestetyków, leków
onkologicznych stosowanych w dietetyce, algicydy do medycznych
leków przeciwinfekcyjnych, do anestetyków, leków onkologicznych
stosowanych w dietetyce, alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych do medycznych leków przeciwinfekcyjnych, do anestetyków, leków onkologicznych stosowanych w dietetyce, alkaloidy do celów
medycznych stosowanych w dietetyce, alkohol i kompozycje z jego
wykorzystaniem jako dominującego składnika recepturowego do celów farmaceutycznych stosowanych w dietetyce, aminokwasy do celów medycznych stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej,
anestetyki, antybiotyki stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej, antyseptyki stosowane w dietetyce, apteczki przenośne wyposażone w dedykowany zestaw leków dla określonej grupy pacjentów,
apteczki przenośne ogólnego przeznaczenia terapeutycznego dla
potrzeb pierwszej pomocy medycznej, przeznaczone do celów medycznych artykuły żywnościowe na bazie białka stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej, azotan bizmutu i kompozycje z jego
wykorzystaniem jako dominującego składnika recepturowego do celów farmaceutycznych stosowany w dietetyce ambulatoryjnej i klinicznej, balsam gurjunowy i kompozycje z jego wykorzystaniem jako
dominującego składnika recepturowego do celów medycznych stosowany w dietetyce, preparaty balsamiczne do celów leczniczych, balsamy do celów leczniczych stosowane w dietetyce, bandaże higieniczne, bandaże opatrunkowe, nie będące artykułami spożywczymi
batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych stosowane w dietetyce, biocydy stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej, borowina do kąpieli, borowina lecznicza, bransoletki przeciwuczuleniowe,
bransolety do celów leczniczych stosowane w dietetyce klinicznej
i ambulatoryjnej, brom i kompozycje z jego wykorzystaniem jako dominującego składnika recepturowego do celów farmaceutycznych
stosowany w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej, inne niż spożywcze buliony dla hodowli kultur bakteriologicznych stosowanych
w dietetyce, chemiczne preparaty dla testów ciążowych stosowane
w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej, chemiczne przewodniki
do elektrod elektrokardiografów stosowanych w dietetyce klinicznej,
chinina i preparaty chininowe do celów medycznych stosowane
w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej, chinolina i kompozycje
z jej wykorzystaniem jako dominującego składnika recepturowego
do celów medycznych, chirurgiczne materiały opatrunkowe, leczniczy chleb dla diabetyków stosowany w dietetyce klinicznej i ambula-
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toryjnej, chloroform i preparaty chloroformu stosowane w dietetyce
klinicznej i ambulatoryjnej, gdzie indziej nie wymienione chusteczki
nasączane płynami farmaceutycznymi stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej, sacharoza i kompozycje z jej wykorzystaniem
jako dominującego składnika recepturowego do celów medycznych
stosowana w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej, cukier lodowaty
i kompozycje z jego wykorzystaniem jako dominującego składnika
recepturowego jako lek stosowany w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej, laktoza i preparaty laktozopochodne stosowane w dietetyce
klinicznej i ambulatoryjnej, cukierki do celów leczniczych stosowane
w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej, czopki medyczne stosowane
w dietetyce klinicznej, detergenty do celów medycznych stosowane
w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej, medyczne dezodoranty inne
niż do użytku osobistego stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej, diastaza i kompozycje z jej wykorzystaniem jako dominującego składnika recepturowego do celów medycznych stosowana w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej, żywność dietetyczna specjalnie
przeznaczona do celów medycznych stosowana w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej, napoje dietetyczne przystosowane do celów
medycznych, gdzie indziej nie wymienione substancje dietetyczne
przystosowane do celów medycznych stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej, będące lekami dodatki nie odżywcze mineralne
do żywności stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej, będące lekami dodatki odżywcze do celów leczniczych stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej, eliksiry do zastosowań w terapii medycznej stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej, enzymy
i kompozycje z ich wykorzystaniem jako dominującego składnika recepturowego do celów farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych, enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej, estry celulozy i kompozycje
z ich wykorzystaniem jako dominującego składnika recepturowego
do celów farmaceutycznych stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej, inne niż celulozowe estry do celów farmaceutycznych stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej, etery do celów farmaceutycznych stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej,
eukaliptol i kompozycje z jego wykorzystaniem jako dominującego
składnika recepturowego do celów farmaceutycznych stosowany
w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej, eukaliptus i kompozycje z jego
wykorzystaniem jako dominującego składnika recepturowego do celów farmaceutycznych stosowany w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej, fenol i kompozycje z jego wykorzystaniem jako dominującego
składnika recepturowego do celów farmaceutycznych stosowany
w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej, fosforany i kompozycje
z ich wykorzystaniem jako dominującego składnika recepturowego
do celów farmaceutycznych stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej, gaza opatrunkowa, gaza opatrunkowa nasączania lekami,
gaza opatrunkowa nawaniana, gazy do celów medycznych stosowane
w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej, gąbka do ran stosowana w zabiegach klinicznych i ambulatoryjnych, gencjana i kompozycje
z jej wykorzystaniem jako dominującego składnika receptorowego
do celów farmaceutycznych stosowana w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej, glicerofosfaty medyczne i kompozycje z ich wykorzystaniem jako dominującego składnika recepturowego stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej, gliceryna i kompozycje
z jej wykorzystaniem jako dominującego składnika recepturowej
do celów medycznych stosowana w zabiegach powierzchniowo czynnych w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej, glukoza i kompozycje
z jej wykorzystaniem jako dominującego składnika recepturowego
do celów medycznych stosowana w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej, gorczyca, akstrakt z gorczycy i kompozycje z jego wykorzystaniem jako dominującego składnika recepturowego do celów farmaceutycznych stosowana w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej, guma
inna niż do żucia do celów medycznych, guma do żucia do celów leczniczych, gumiguta do celów leczniczych stosowana w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej, gwajakol i kompozycje z jego wykorzystaniem jako dominującego składnika recepturowego do celów
farmaceutycznych stosowany w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej,
hematogen i kompozycje z jego wykorzystaniem jako dominującego
składnika recepturowego stosowany w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, hemoglobina
i kompozycje z jej wykorzystaniem jako dominującego składnika recepturowego stosowana w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej
do zabiegów powierzchniowo czynnych, lecznicza herbata dla astmatyków, herbata odchudzająca do celów leczniczych, herbata z ziół
do celów medycznych, hormony do celów medycznych stosowane
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w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo
czynnych, hydrastyna, hydrastynina i kompozycje z ich wykorzystaniem jako dominującego składnika recepturowego stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, inne niż stomatologiczne implanty medyczne, implanty
chirurgiczne w postaci żywych tkanek stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych innych
niż stomatologiczne, izotopy i kompozycje z ich wykorzystaniem jako
dominującego składnika recepturowego do celów medycznych stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, preparaty z wilca przeczyszczającego i kompozycje
z jego wykorzystaniem jako dominującego składnika recepturowego
stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, jod i kompozycje z jego wykorzystaniem
jako dominującego składnika recepturowego o celów farmaceutycznych stosowany w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów
powierzchniowo czynnych, jodki do celów farmaceutycznych stosowany w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, jodoform i kompozycje z jego wykorzystaniem jako
dominującego składnika recepturowego stosowany w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, jodyna i kompozycje z jej wykorzystaniem jako dominującego składnika
recepturowego stosowana w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej
do zabiegów o opatrunkowych powierzchniowo czynnych, preparaty
medyczne z jujuby leczniczej i kompozycje z ich wykorzystaniem jako
dominującego składnika recepturowego stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych,
preparaty na bazie kalomelu i kompozycje z jego wykorzystaniem
jako dominującego składnika recepturowego stosowane w dietetyce
klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych,
kamfora i kompozycje z jej wykorzystaniem jako dominującego składnika recepturowego do celów medycznych stosowana w dietetyce
klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych,
medyczny kamień winny i kompozycje z jego wykorzystaniem jako
dominującego składnika recepturowego do celów farmaceutycznych
stosowany w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej
do zabiegów powierzchniowo czynnych, karbonyl jako ludzki środek
przeciwpasożytniczy i kompozycje z jego wykorzystaniem jako dominującego składnika recepturowe¬go w terapiach powierzchniowo
czynnych, kauczuk naturalny do celów medycznych stosowany w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, preparaty do kąpieli leczniczych, medyczne zestawy substancji
chemicznych do sporządzania bezwodnych lub gazowych lub bąbelkowych kąpieli tlenowych stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, kleje medyczne
inne niż stomatologiczne stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, kokaina i preparaty
z kokainy jako leki, preparaty z kolcowoju lekarskiego i kompozycje
z jego wykorzystaniem jako dominującego składnika recepturowego
do celów medycznych stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, lecznicze kompresy
stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, preparaty kolodium i kompozycje z jego wykorzystaniem jako dominującego składnika recepturowego do celów
farmaceutycznych stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej
do zabiegów powierzchniowo czynnych, preparaty z kopru włoskiego
i kompozycje z jego wykorzystaniem jako dominującego składnika
recepturowego do celów leczniczych stosowanych w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych,
kora chinowa i kompozycje z jej wykorzystaniem jako dominującego
składnika recepturowego do celów leczniczych, kora do celów farmaceutycznych, kora kondurango do celów medycznych, kora krotonowa, kora mangrowa do celów farmaceutycznych, kora z angostury
do celów medycznych stosowana w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, gdzie indziej nie wymienione korzenie i kłącza roślinne do celów medycznych stosowane
w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo
czynnych, korzenie rabarbaru i preparaty z nich do celów farmaceutycznych stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, kreozot i kompozycje z jego wykorzystaniem jako dominującego składnika recepturowego do celów
farmaceutycznych stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej
do zabiegów powierzchniowo czynnych, preparaty krwiopochodne
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do celów medycznych stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, kultury mikroorganizmów do celów medycznych stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, kurara
i preparaty z kurary jako medykamenty stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, kwas
galusowy i jego preparaty do celów farmaceutycznych stosowany
w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo
czynnych, gorzknia i kompozycje z jej wykorzystaniem jako dominującego składnika recepturowego do celów medycznych stosowana
w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo
czynnych, kwasy do celów farmaceutycznych stosowane w dietetyce
klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych,
lecznicza laktoza i preparaty z niej stosowane w dietetyce klinicznej
i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, lecznicze
laseczki siarkowe stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej
do zabiegów powierzchniowo czynnych, lecytyna do celów medycznych stosowana w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów
powierzchniowo czynnych, mające charakter medykamentów roślinne lecznicze napary, odwary, wywary, nalewki stosowane w dietetyce
klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych,
lekarstwa przeciw zaparciu stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, gdzie indziej
nie wymienione leki do leczenia ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów diagnostyki medycznej, leki pomocnicze, leki seroterapeutyczne, leki uspokajające, leki w płynie, leki wzmacniające, lotony i kompozycje z ich wykorzystaniem jako dominującego składnika
recepturowego do celów farmaceutycznych stosowane w dietetyce
klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych,
lucerna chmielowa i kompozycje z jej wykorzystaniem jako dominującego składnika recepturowego do celów farmaceutycznych stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, lukrecja i kompozycje z jej wykorzystaniem jako
dominującego składnika recepturowego do celów farmaceutycznych
stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, magnezja i kompozycje z jej wykorzystaniem jako dominującego składnika recepturowego do celów farmaceutycznych stosowana w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej
do zabiegów powierzchniowo czynnych, mastyksy dermatologiczne
stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, maści do celów farmaceutycznych, maść
do leczenia oparzeń słonecznych, maści rtęciowe, maści przeciw odmrożeniom stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, preparaty z mączki rybnej i suszonych lub w inny sposób utrwalonych owoców morza do celów
farmaceutycznych, mąka ze zbóż nasiennych do celów farmaceutycznych, mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, preparaty z mchu irlandzkiego i kompozycje z jego
wykorzystaniem jako dominującego składnika recepturowego do celów medycznych stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej
do zabiegów powierzchniowo czynnych, mentol i preparaty z mentolu dla celów medycznych stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, mięta i preparaty
z mięty do celów farmaceutycznych stosowane w dietetyce klinicznej
i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, mleczko
pszczele naturalne i syntetyczne i preparaty z niego do celów medycznych stosowane w dietetyce klinicznej i ambuIatoryjnej do zabiegów
powierzchniowo czynnych, mleko białkowe do celów medycznych,
mleko migdałowe do celów farmaceutycznych, mleko słodowe do celów leczniczych, stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej
do zabiegów powierzchniowo czynnych, moleskin i kompozycje
z jego wykorzystaniem jako dominującego składnika recepturowego
do celów medycznych stosowany w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, muszka hiszpańska
w postaci proszku jako lek stosowany w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, myrobolan i preparaty z jego użyciem do celów farmaceutycznych stosowany w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych,
napoje lecznicze nie będące środkami spożywczymi, narkotyki i kompozycje z ich wykorzystaniem jako dominującego lub śladowego
składnika recepturowego do celów medycznych jako leki, octan glinu
i kompozycje z jego wykorzystaniem jako dominującego składnika
recepturowego do celów medycznych, octany do celów farmaceutycznych stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabie-
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gów powierzchniowo czynnych, odczynniki chemiczne do celów medycznych i profilaktyki zdrowotnej stosowane w dietetyce klinicznej
i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych i diagnostyki dermatologicznej, medyczne okłady i kompresy, okłady gorczycowe stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej, olej gorczycowy do celów leczniczych, olej rycynowy do celów leczniczych, oleje
lecznicze, olejek kamforowy do celów medycznych, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejek z kopru do celów leczniczych stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów
powierzchniowo czynnych, opiaty i ich preparaty jako medykamenty
stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, preparaty opium jako medykamenty stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, medyczne opłatki nasączane lekami do zastosowań
w terapii ambulatoryjnej dermatologicznej, pastylki do celów farmaceutycznych stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, lecznicza pektyna i kompozycje
z jej wykorzystaniem jako dominującego składnika recepturowego
do celów farmaceutycznych stosowana w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, lecznicze pepsyny
i kompozycje z ich wykorzystaniem jako dominującego składnika recepturowego do celów farmaceutycznych stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych,
lecznicze peptony i kompozycje z ich wykorzystaniem jako dominującego składnika recepturowego do celów farmaceutycznych stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, dedykowane określonym grupom pacjentów pigułki
do celów farmaceutycznych w internistycznych i powierzchniowo
czynnych, podłoża dla kultur bakteryjnych dla celów medycznych,
preparaty bakteriologiczne do celów medycznych, preparaty białka
do celów medycznych, preparaty biologiczne do celów medycznych,
preparaty bizmutu do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne
dla testów ciążowych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, preparaty dla
organoterapii, preparaty do sterylizacji, preparaty enzymatyczne
do celów medycznych, preparaty witaminowe, preparaty z mikroelementami, preparaty z mikroorganizmami do celów medycznych, lecznicze produkty na bazie wapna do celów farmaceutycznych stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów
powierzchniowo czynnych, medyczne produkty uboczne z procesu
obróbki ziaren zbóż stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, preparaty proszku perskiego i kompozycje z jego wykorzystaniem jako dominującego składnika recepturowego jako lek stosowany w dietetyce klinicznej
i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, środki
przeciwbólowe jako leki stosowane w silno objawowej dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do do zabiegów powierzchniowo czynnych,
lecznicze siemię lniane i kompozycje z jego wykorzystaniem jako dominującego składnika recepturowego do celów farmaceutycznych
stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, lecznicza skrobia i kompozycje z jej wykorzystaniem jako dominującego składnika recepturowego do celów
dietetycznych lub farmaceutycznych stosowana w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, leczniczy słód i kompozycje z jego wykorzystaniem jako dominującego
składnika recepturowego do celów farmaceutycznych stosowany
w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo
czynnych, sole do celów medycznych, sole do kąpieli do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, sole wód mineralnych, sole potasu
do celów medycznych, sole sodowe do celów leczniczych, sole trzeźwiące stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów
powierzchniowo czynnych, preparaty sporyszu do celów farmaceutycznych stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, medyczne preparaty sterydowe stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów
powierzchniowo czynnych, strychnina i jej preparaty do zastosowań
medycznych stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, substancje odżywcze dla kultur
mikroorganizmów hodowanych w procedurach medycznych, substancje radioaktywne do celów medycznych stosowane w dietetyce
klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych,
medyczne odkażające i dezynfekcyjne substancje żrące do celów farmaceutycznych stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej
do zabiegów powierzchniowo czynnych, sulfonamidy i ich preparaty
stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów po-
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wierzchniowo czynnych, surowice stosowane w dietetyce klinicznej
i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, lecznicze
sykatywy jako środki wysuszające lub separacyjne do celów medycznych stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów
powierzchniowo czynnych, lecznicze syropy do użytku farmaceutycznego stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów
powierzchniowo czynnych, szarpie opatrunkowe wyjałowione, szarpie opatrunkowe nasączane lekami, szarpie opatrunkowe
wielowarstwowe-sandwiczowe, szczepionki stosowane w dietetyce
klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych,
medyczne środki bakteriobójcze stosowane w dietetyce klinicznej
i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, środki
do leczenia oparzeń stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, środki odkażające
do oczyszczania powietrza w zakładach opieki zdrowotnej, środki
na uspokojenie nerwów stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, środki tamujące krwawienia stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, medyczna tafta gumowana
w postaci plastrów stosowana do zabiegów powierzchniowo czynnych, medyczny tran jako lek i preparaty tranopochodne jako leki stosowane w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, medyczne trociczki do odymiania stosowane
w procedurze klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, trucizny jako leki lub jako śladowe składniki leków, trucizny bakteryjne jako śladowe składniki leków, tymol i kompozycje
z jego wykorzystaniem jako dominującego składnika recepturowego
do celów farmaceutycznych stosowany w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, wata do celów medycznych, wata higroskopijna,
węgiel drzewny i kompozycje z jego wykorzystaniem jako dominującego składnika recepturowego do celów farmaceutycznych, winian
potasu i kompozycje z jego wykorzystaniem jako dominującego
składnika recepturowego do celów farmaceutycznych stosowany
w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo
czynnych, nie będąca odżywką medyczna włóknina z roślin jadalnych
stosowana w procedurze kliniczne) i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych, lecznicza woda gulardowa, woda melisowa
do celów farmaceutycznych, woda morska do kąpieli leczniczych,
woda ołowiawa, woda termalna, woda utleniona do celów medycznych, wodorowęglan sodowy i kompozycje z jego wykorzystaniem
jako dominującego składnika recepturowego do celów farmaceutycznych stosowany w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów
powierzchniowo czynnych, wodzian chloralu i kompozycje z jego wykorzystaniem jako dominującego składnika recepturowego do celów
farmaceutycznych stosowany w dietetyce klinicznej i ambulatoryjnej
do zabiegów powierzchniowo czynnych, leczniczy wyciąg z chmielu
i kompozycje z jego wykorzystaniem jako dominującego składnika
recepturowego do celów farmaceutycznych stosowany w dietetyce
klinicznej i ambulatoryjnej do zabiegów powierzchniowo czynnych,
nie będące słodyczami wyroby cukiernicze do celów leczniczych
w tym wyroby bez sacharozowe, medyczne zioła inhalacyjne do palenia do celów leczniczych, zioła lecznicze, lecznicza żelatyna do celów
medycznych w terapiach dermatologicznych i dietetycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, lecznicza żywność dla niemowląt, 9 urządzenia do przetwarzania informacji związanych medycznymi procedurami aplikacji leków przeciwinfekcyjnych,
anestetyków, leków onkologicznych stosowanych w dietetyce, aparaty i oprogramowanie oraz algorytmy oprogramowania specjalnie
przeznaczonego do nauczania obsługi, konserwacji, serwisu i unowocześniania aparatury medycznej, diagnostycznej, kontrolnej dotyczącej aplikacji medycznych leków przeciwinfekcyjnych, anestetyków,
leków onkologicznych stosowanych w dietetyce, wyspecjalizowane
aparaty wideo dedykowane do zastosowania przez personel medyczny dla obsługi, konserwacji, serwisu i unowocześniania aparatury medycznej, diagnostycznej, kontrolnej dotyczącej aplikacji medycznych
leków przeciwinfekcyjnych, anestetyków, leków onkologicznych stosowanych w dietetyce, mikroprocesory komputerowe, procesory jako
centralne jednostki przetwarzania, procesory tekstu do obsługi, konserwacji, serwisu i unowocześniania aparatury medycznej, diagnostycznej, kontrolnej dotyczącej aplikacji medycznych leków przeciwinfekcyjnych, anestetyków, leków onkologicznych stosowanych
w dietetyce, czytniki, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków
optycznych do obsługi, konserwacji, serwisu i unowocześniania aparatur) medycznej, diagnostycznej, kontrolnej dotyczącej aplikacji me-
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dycznych leków przeciwinfekcyjnych, anestetyków, leków onkologicznych stosowanych w dietetyce, nagrane danymi optyczne nośniki
informacji do obsługi, konserwacji, serwisu i unowocześniania aparatury medycznej, diagnostycznej, kontrolnej dotyczącej aplikacji medycznych leków przeciwinfekcyjnych, anestetyków, leków onkologicznych stosowanych w dietetyce, wyspecjalizowane medyczne
drukarki komputerowe, wyspecjalizowane dyktafony diagnostyki
medycznej, dyski magnetyczne z nagranymi danymi do obsługi, konserwacji, serwisu i unowocześniania aparatury medycznej, diagnostycznej, kontrolnej dotyczącej aplikacji medycznych leków przeciwinfekcyjnych, anestetyków, leków onkologicznych stosowanych
w dietetyce, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków, elektroniczne etykietki identyfikacyjne na żywnościowych towarach medycznych i farmaceutycznych, hologramy dla obsługi, konserwacji,
serwisu i unowocześniania aparatury medycznej, diagnostycznej,
kontrolnej dotyczącej aplikacji medycznych leków przeciwinfekcyjnych, anestetyków, leków onkologicznych stosowanych w dietetyce,
interfejsy komputerowe, karty inteligentne z obwodami scalonymi
zintegrowanymi, karty magnetyczne do identyfikacji osób, karty magnetyczne kodowane danymi do obsługi, konserwacji, serwisu i unowocześniania aparatury medycznej, diagnostycznej, kontrolnej dotyczącej aplikacji medycznych leków przeciwinfekcyjnych, anestetyków,
leków onkologicznych stosowanych w dietetyce, kodery magnetyczne procedur obsługi, konserwacji, serwisu i unowocześniania aparatury medycznej, diagnostycznej, kontrolnej dotyczącej aplikacji medycznych leków przeciwinfekcyjnych, anestetyków, leków
onkologicznych stosowanych w dietetyce, komputerowe urządzenia
peryferyjne, komputery medyczne, komputery medyczne przenośne-laptopy, lasery do celów medycznych, modemy cyfrowo-analogowe
do obsługi, konserwacji, serwisu i unowocześniania aparatury medycznej, diagnostycznej, kontrolnej dotyczącej aplikacji medycznych
leków przeciwinfekcyjnych, anestetyków, leków onkologicznych stosowanych w dietetyce, myszy komputerowe z wyspecjalizowanymi
funkcjami do obsługi, konserwacji, serwisu i unowocześniania aparatury medycznej, diagnostycznej, kontrolnej dotyczącej aplikacji medycznych leków przeciwinfekcyjnych, anestetyków, leków onkologicznych stosowanych w dietetyce, medyczne monitory obrazowe
do obsługi sal, stanowisk i łóżek szpitalnych w procedurach żywieniowych leczniczych, programy komputerowe do monitorów medycznych dotyczące aplikacji medycznych leków przeciwinfekcyjnych,
anestetyków, leków onkologicznych stosowanych w dietetyce, programy komputerowe jako software ładowalny do obsługi, konserwacji, serwisu i unowocześniania aparatury medycznej, diagnostycznej,
kontrolnej dotyczącej aplikacji medycznych leków przeciwinfekcyjnych, anestetyków, leków onkologicznych stosowanych w dietetyce,
publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych dotyczące
aplikacji medycznych leków przeciwinfekcyjnych, anestetyków, leków
onkologicznych stosowanych w dietetyce, skanery komputerowe, softwarowe oprogramowanie stałe dla komputerów dotyczące aplikacji
medycznych leków przeciwinfekcyjnych, anestetyków, leków onkologicznych stosowanych w dietetyce, elektroniczne tablice ogłoszeń dla
obsługi sal, stanowisk i łóżek szpitalnych, 16 artykuły papiernicze pokryte napisami i ilustracjami o tematyce dotyczącej obsługi, konserwacji, serwisu i unowocześniania aparatury medycznej, diagnostycznej, kontrolnej oraz dotyczącej aplikacji medycznych leków
przeciwinfekcyjnych, anestetyków, leków onkologicznych stosowanych w dietetyce, takie jak, adresarki, atłasy, afisze, broszury, druki,
gazety, okólniki, plakaty, plansze, katalogi, plakaty z papieru lub kartonu, akwaforty dla grafiki, albumy, almanachy, arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania, arkusze z wiskozy do zawijania i pakowania,
bibuły, bielizna stołowa papierowa jednorazowego użytku, blankiety,
bloczki do pisania, błony z tworzyw sztucznych samoprzyczepne rozciągliwe, chusteczki do nosa papierowe, czasopisma, periodyki, diagramy, folie z tworzywa sztucznego do pakowania, folie z tworzyw
sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie, formularze jako blankiety, indeksy, skorowidze, kalendarze, karton celulozowy, karton odzyskowy z miazgi drzewnej
stosowany do artykułów papierniczych, karty indeksowe, książki, materiały do pakowania wykonane ze skrobi łub z krochmalu, drukowane
na nośniku papierowym materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, notatniki, notesy o tematyce dedykowanej określonym grupom użytkowników, obrusy papierowe na stół, papier do radiogramów, hologramów i diagnostyki komputerowej, podręczniki
jako analogowe książki, analogowe publikacje, analogowe rejestry,
serwety papierowe inne niż na stół, tablice ogłoszeniowe na afisze
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z kartonu lub papieru, taśmy łub karty papierowe do zapisu programów komputerowych, koperty papierowe lub kartonowe, woreczki
z papieru lub tworzyw sztucznych do procedur medycznych, tworzywa sztuczne do modelowania dla potrzeb protetyki innej niż stomatologiczna, wyroby z kartonu, wyroby z papieru, wyroby z tektury, wyroby z tektury jednostronnie lub dwustronnie foliowanej, 29 artykuły
spożywcze świeże i konserwowane w tym zwłaszcza konserwowane
przez mrożenie i/lub głębokie mrożenie i/lub glazurowanie i/lub
schładzanie i/lub solenie i/Iub zakwaszanie takie zwłaszcza jak: alginiany do celów spożywczych, anchois jako produkt finalny lub do dalszego przetwarzania, bekon, konserwowane białka jajek jako produkt
spożywczy o charakterze prezerwy do dalszego przetwarzania, białko
spożywcze inne niż z jajek do dalszego przetwarzania, śmietana bita
naturalna, homogenizowana, nawaniana lub w inny sposób przygotowana do spożycia lub do dalszego wykorzystania jako produkt spożywczy o charakterze prezerwy, bulion do spożycia jako produkt spożywczy o charakterze prezerwy do dalszego przetwarzania, lub
potrawy finalnej, cebula marynowana lub termicznie obrabiana lub
w inny sposób konserwowana do dalszego przetwarzania, chipsy
owocowe, chipsy ziemniaczane, chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, daktyle i przetwory z nich jako z surowca podstawowego
do dalszego przetwarzania, drób nieżywy i podroby drobiowe konserwowane jako produkt spożywczy o charakterze prezerwy do dalszego przetwarzania, dżemy owocowe, ekstrakty mięsne jako produkt spożywczy o charakterze prezerwy do dalszego przetwarzania,
fasolka konserwowa jako produkt spożywczy o charakterze finalnym
lub jako prezerwa do dalszego przetwarzania, filety rybne, płaty,
grzbiety i inne produkty z ryb i innych niż ryby owoców morza jako
surowca podstawowego stosowane jako produkt spożywczy o charakterze finalnym lub jako prezerwa do dalszego przetwarzania, flaki
jako produkt spożywczy o charakterze finalnym lub jako prezerwa
do dalszego przetwarzania, galaretki jadalne, galaretki mięsne i rybne,
galaretki owocowe i warzywne jako produkt finalny lub do dalszego
przetwarzania, groszek konserwowy jako produkt spożywczy o charakterze finalnym lub jako prezerwa do dalszego przetwarzania, grzyby konserwowane jako produkt spożywczy o charakterze finalnym
lub jako prezerwa do dalszego przetwarzania, homary nieżywe i przetwory z homarów jako surowca podstawowego jako produkt spożywczy o charakterze finalnym lub jako prezerwa do dalszego przetwarzania, jaja drobiu domowego, jaja ślimaków jadalne, jaja w proszku jako
produkt spożywczy o charakterze finalnym lub jako prezerwa do dalszego przetwarzania, jogurty naturalne i jogurty smakowe zaprawiane jako produkt spożywczy o charakterze finalnym lub jako prezerwa
do dalszego przetwarzania, kapusta kwaszona i przetwory z kapusty
kwaszonej jako surowca podstawowego jako produkt spożywczy
o charakterze finalnym lub jako prezerwa, kaszanka jako produkt wędliniarski jako produkt o charakterze finalnym lub jako prezerwa
do dalszego przetwarzania, kawior naturalny jesiotrowy i hodowlany
i przetwory z kawioru jako surowca podstawowego jako produkt spożywczy o charakterze finalnym lub jako prezerwa do dalszego przetwarzania, kazeina do celów spożywczych jako prezerwa do dalszego
przetwarzania, kefir jako napój mleczny i przetwory spożywcze z kefiru krowiego jako surowca podstawowego, kiełbasa krwista, kiełbasy
mięsne, kiełbasy mięsno-warzywne, klej rybi jako nie podstawowy
składnik do środków spożywczych o charakterze prezerwy do dalszego przetwarzania, kompoty owocowe, zagęszczone płynne wywary
lub odwary owocowe i warzywne jako koncentraty kompotów do dalszego przetwarzania, 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, konserwy mięsne, konserwy rybne, konserwy z owocami, konserwy z warzywami, konserwy mieszane
jako produkt finalny lub do dalszego przetwarzania, korniszony, korniszony z jarzynami w zaprawach octowych jako produkt spożywczy
o charakterze finalnym lub jako prezerwa do dalszego przetwarzania,
mączki spożywcze pochodzenia roślinnego lub jako przetwory z kości
oraz jako olej kostny jadalny jako produkt spożywczy o charakterze
prezerwy do dalszego przetwarzania, kremy spożywcze na bazie masła lub homogenizatów olejowych jako produkt spożywczy o charakterze finalnym lub jako prezerwa do dalszego przetwarzania, krewetki
nieżywe i przetwory spożywcze z krewetek jako surowca podstawowego jako produkt spożywczy o charakterze finalnym lub jako prezerwa do dalszego przetwarzania, krokiety jako produkt spożywczy
o charakterze finalnym lub jako produkt do dalszego przetwarzania,
przetwory spożywcze z krwi zwierzęcej jako surowca podstawowego
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w tym czarnina jako zupa lub krwawa kiszka jako kiełbasa jako produkt spożywczy o charakterze finalnym lub jako prezerwa do dalszego przetwarzania, kumys jako napój mleczny finalny lub jako produkt
do dalszego przetwarzania, langusty nieżywe, raki nieżywe i przetwory spożywcze z nich jako surowca podstawowego jako produkt spożywczy o charakterze finalnym lub jako prezerwa do dalszego przetwarzania, karp, łosoś i przetwory z nich jako surowca podstawowego
jako produkt spożywczy o charakterze finalnym lub jako prezerwa
do dalszego przetwarzania, łój spożywczy pochodzenia zwierzęcego
jako prezerwa do dalszego przetwarzania, małże jadalne nieżywe lub
ich części jako produkt spożywczy o charakterze finalnym lub jako
prezerwa do dalszego przetwarzania, margaryna, margaryna nawaniana, margaryna z egzotycznymi nutami smakowymi jako produkt
spożywczy o charakterze finalnym lub jako prezerwa do dalszego
przetwarzania, marmolada jako produkt spożywczy o charakterze finalnym łub jako prezerwa do dalszego przetwarzania, masło, masło
arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe, masło kokosowe
jako produkt spożywczy o charakterze finalnym łub jako prezerwa
do dalszego przetwarzania, miąższ z owoców lub kłaczy roślinnych
jako półprodukt o charakterze prezerwy do dalszego przetwarzania,
mięso w tuszach lub ich częściach, mięso konserwowane, mięso puszkowane, mięso solone, jako produkt spożywczy o charakterze finalnym lub jako prezerwa do dalszego przetwarzania, migdały parowane
lub w inny sposób przygotowywane do spożycia oraz przetwory
z migdałów jako surowca podstawowego jako produkt spożywczy
o charakterze finalnym lub jako prezerwa 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 do dalszego przetwarzania, mrożone, suszone, liofilizowane, wędzone owoce jako produkt spożywczy o charakterze finalnym lub jako prezerwa 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 spożywcze lub do dalszego
przetwarzania, oliwki konserwowane jako produkt spożywczy o charakterze finalnym lub jako prezerwa do dalszego przetwarzania, orzechy spreparowane, orzeszki arachidowe preparowane oraz produkty
spożywcze sporządzone z nich jako surowca podstawowego jako produkt o charakterze finalnym lub jako prezerwa do dalszego przetwarzania, ostrygi nieżywe jako prezerwa 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 do dalszego przetwarzania,
pasty zawierające tłuszcz do kanapek jako produkt spożywczy o charakterze finalnym lub jako prezerwa do dalszego przetwarzania, pasztety jako produkt spożywczy o charakterze finalnym, pektyna do celów spożywczych jako prezerwa do dalszego przetwarzania, pikle
warzywno — owocowe jako produkt spożywczy o charakterze finalnym lub jako prezerwa do dalszego przetwarzania, placki spożywcze
pszenne, żytnie, kukurydziane i ziemniaczane jako produkt spożywczy o charakterze finalnym lub jako prezerwa do dalsze¬go przetwarzania, podpuszczka spożywcza po fermentacyjna jako prezerwa
do dalszego przetwarzania, preparaty spożywcze smakowo-zapachowe do produkcji bulionów mięsnych jako prezerwa do dalszego przetwarzania, proteiny spożywcze jako prezerwa do dalszego
przetwarzania, przeciery spożywcze owocowo — warzywne, przecięty pomidorowe nie będące keczupami jako prezerwa do dalszego
przetwarzania, pyłki kwiatowe jako żywność do dalszego przetwarzania, rodzynki i przetwory spożywcze z użyciem rodzynek jako surowca
podstawowego jako produkt spożywczy o charakterze finalnym lub
jako prezerwa do dalszego przetwarzania, rosół z mięsa lub ryb jako
produkt spożywczy o charakterze finalnym lub jako prezerwa do dalszego przetwarzania, gdzie indziej niewymienione rośliny strączkowe
konserwowane jako produkt spożywczy o charakterze finalnym lub
jako prezerwa do dalszego przetwarzania, ryby, potrawy rybne, ryby
konserwowane, ryby nieżywe, ryby puszkowane, ryby solone, sałatki
owocowe, sałatki warzywne, sardynki w oleju lub w zaprawach smakowych, sery jako produkt spożywczy o charakterze finalnym lub jako
prezerwa do dalszego przetwarzania, serwatka jako składnik podstawowy produktów spożywczych lub jako prezerwa do dalszego przetwarzania, składniki nie podstawowe smakowo — zapachowe pocho-
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dzenia roślinnego do sporządzania zup i sosów spożywczych,
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 lub jako prezerwa
do dalszego przetwarzania, soja konserwowana spożywcza i produkty z soi jako surowca podstawowego jako produkt o charakterze finalnym lub jako prezerwa do dalszego przetwarzania, inny niż pitny sok
pomidorowy do celów kulinarnych jako dodatek do potraw, smakowo-zapachowe soki roślinne jako dodatki do gotowania lub przyrządzania potraw, sos z borówki jako produkt spożywczy o charakterze finalnym lub jako prezerwa do dalszego przetwarzania, żurawiny jako
kompot lub dodatek smakowo — zapachowy do potraw do dalszego
przetwarzania, szpik kośmy zwierzęcy jadalny i przetwory ze szpiku
zwierzęcego jako surowca podstawowego jako produkt spożywczy
o charakterze finalnym lub jako prezerwa do dalszego przetwarzania,
szynka, śledzie i przetwory ze śledzi jako surowca podstawowego jako
produkt spożywczy o charakterze finalnym lub jako prezerwa do dalszego przetwarzania, spożywcze ślimaki morskie nieżywe i przetwory
spożywcze z nich jako surowca podstawowego jako produkt spożywczy o charakterze finalnym lub jako prezerwa do dalszego przetwarzania, śmietana jako produkt mleczarski finalny lub do dalszego przetwarzania, tahini jako pasta spożywcza z ziarna sezamowego jako
prezerwa do dalszego przetwarzania, tłuszcze jadalne, tofu jako produkt spożywczy o charakterze finalnym lub jako prezerwa do dalszego przetwarzania, trufle konserwowane jako prezerwa 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 lub jako prezerwa do dalszego przetwarzania, wątróbka
i przetwory z wątroby jako surowca podstawowego jako produkt spożywczy o charakterze finalnym lub jako prezerwa 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 lub jako prezerwa do dalszego przetwarzania, wiórki kokosowe jako nie podstawowy dodatek
do potraw, wyciągi z wodorostów morskich do celów spożywczych
jako prezerwa do dalszego przetwarzania, produkty spożywcze
z ziemniaków jako surowca podstawowego jako produkt o charakterze finalnym lub jako prezerwa do dalszego przetwarzania, spożywcze zioła ogrodowe konserwowane do dalszego przetwarzania, zupy,
zupy jarzynowe jako przetwory jako produkt spożywczy o charakterze finalnym lub jako prezerwa do dalszego przetwarzania, żelatyna
spożywcza jako prezerwa do dalszego przetwarzania, żółtka jajek
i przetwory spożywcze z żółtka jaj jako surowca podstawowego jako
produkt spożywczy o charakterze finalnym łub jako prezerwa 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 lub zwierzęcego 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 pitna i sproszkowana 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
do ciast, nie wymienione gdzie indziej esencje do artykułów żywnościowych z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów esencyjnych, galaretki owocowe jako słodycze, galaretki spożywcze mięsno-rybne, ko-
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rzenne lub warzywne, gałka muszkatołowa jako przyprawa, glukoza
do celów spożywczych, gluten do celów spożywczych, gofry, goździki
jako przyprawa, guma do żucia nie 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 jako przyprawa, jadalne ozdoby
do ciast nie będące samodzielnymi potrawami, jęczmień gnieciony,
łuskany, pre-parowany dodatkami nuty smakowej lub zapachowej,
nie będących 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 do potraw kuchenny lub stołowy, nie medyczny kleik spożywczy
na bazie mleka jako potrawa stołowa łub 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 łub jako popcorn do potraw, kurkuma jako nie podstawowy składnik do żywności stołowej lub gastronomicznej, kuskus jako kasza spożywcza kuchni
azjatyckiej, środki wiążące i stabilizujące do lodów spożywczych, lody
spożywcze w proszku oraz konfekcjonowane w opakowaniach zbiorczych i jednostkowych, lody spożywcze w stanie stałym, w proszku,
lub w stanie półpłynnym albo płynnym jako serbet lodowy, 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 nieleczniczy, makaroniki jako wyroby cukiernicze, marcepan, mączka z roślin
strączkowych, mąka spożywcza gorczycowa, kukurydziana, pszenna,
żytnia, sojowa, mąka, tapiokowa, 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, pasztet 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, tarta z nadzieniem
z owoców, warzyw, mięsa i ryb, wanilia jako aromat do potraw, aldehyd jako syntetyczny substytut wanilii, wermiszel, 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, 31 bagassa z trzciny cukrowej w stanie surowym, bulwy roślin jadalnych, buraki, cebula świeża, cebulki kwiatowe,
chleb świętojański, chmiel, cykoria jako sałata, cytryny, pomarańcze,
owoce cytrusowe, darń naturalna z roślin egzotycznych jako składnik
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potraw, drożdże, drób żywy, drób do hodowli, drzewa jako rośliny jadalne, dynie, arbuzy i kabaczki, groch świeży, grzybnia pieczarkowa
rozchodowa i rozsadowa, grzyby świeże, homary żywe, ikra rybia jako
produkt do spożycia, jagody jako owoce, jagody jałowca, inne jadalne
jagody leśne lub ogrodowe, jaja spożywcze i jaja do wylęgania, jajeczka jedwabników, jedwabniki, jęczmień, proso, gryka, kasze spożywcze
jednorodzajowe lub jako mieszanki, kasztany jadalne świeże, kiszonki
warzywne spożywcze inne niż jako pokarm dla zwierząt, kopra spożywcza, kota surowa spożywcza zwłaszcza cykoria, korzenie jadalne,
części krzewów jako składnik potraw, płatki róż jako składnik potraw,
kukurydza inna niż pastewna, kwiaty naturalne jako składnik potraw,
kwiaty suszone do przyprawiania potraw, langusty żywe, małże jako
mięczaki żywe do spożycia, mączka lniana spożywcza, mączka
z orzeszków arachidowych spożywcza, mąka z ryżu spożywcza, mięczaki żywe jadalne, migdały jako owoce do spożycia, chórki świeże
i konserwowane, do spożycia, oliwki świeże i konserwowane do spożycia, orzechy, orzechy kokosowe, orzechy kola, orzechy laskowe,
orzeszki arachidowe jako owoce, ostrygi żywe jako produkt do spożycia, otręby z pszenicy, otręby zbożowe jako składnik pokarmowy,
owies, gdzie indziej nie wymienione owoce świeże, części palmy i liście palmowe jako składnik pokarmowy do spożycia, pieprz ziołowy,
pokrzywy jako warzywa do spożycia, pory jako warzywa do spożycia,
pszenica, produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, pszenica jako produkt nasienny do spożycia, pyłek kwiatowy jako składnik pokarmowy do spożycia, rabarbar jako warzywo
do spożycia, raki żywe spożywcze, gdzie indziej nie wymienione rośliny spożywcze, rośliny strączkowe świeże, jadalne rośliny suszone
do dekoracji potraw, ryby żywe, ryż nieprzetworzony jako produkt
spożywczy, sałata zielona jako warzywo, sezam jako ziarno spożywcze, gdzie indziej nie wymienione skorupiaki żywe jako produkt spożywczy, słód spożywczy do potraw, słód dla piwowarstwa i gorzelni,
soczewica świeża jako warzywo do spożycia, sól spożywcza krystaliczna, jodowana, aromatyzowana, nawaniana, wybarwiana, suchary
spożywcze, surowe ziarno kakaowe jako surowiec do produktów spożywczych, szyszki chmielowe do zaprawiania piwa, szyszki sosnowe
do nawaniania artykułów spożywczych, ślimaki morskie żywe jako
artykuł spożywczy, świeże trufle jako artykuł spożywczy do zaprawiania potraw, torf na ściółkę do sporządzania potraw, trzcina cukrowa
spożywcza, warzywa świeże, wieńce z kwiatów naturalnych do dekoracji potraw, winogrona świeże, winorośle, wodorosty spożywcze dla
ludzi, wysłodziny jako składnik potraw, wytłoki spożywcze z owoców,
zboże w ziarnach nieprzetworzone jako produkt spożywczy, ziarna
jako nasiona, ziarna jako zboża, ziarno kakaowe w stanie surowym
jako składnik potraw, ziemniaki, zioła ogrodowe świeże, żyto, 32 napoje takie jak w szczególności: napoje bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka, 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,
preparaty smakowo-zapachowe do likierów, sarsaparylla, orszada i lemoniada, skoncentrowane soki owocowe pitne do rozcieńczania, soki
warzywne, sok i napój pomidorowy, sorbety, syropy do napojów, syropy do sporządzania lemoniady, niskocukrowe i nisko energetyczne
syropy dietetyczne, gdzie indziej nie wymienione środki do wytwarzania napojów dietetycznych, 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, mleko arachidowe jako napój bezalkoholowy, mleko migdałowe jako napój, mleko z orzeszków arachidowych jako napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje serwatkowe, nawaniane i aromatyzowane nektary owocowe, pastylki do napojów gazowanych,
preparaty do produkcji napojów, preparaty do produkcji wody gazowanej, preparaty do sporządzania nalewek bezalkoholowych, produkty do wytwarzania wody gazowanej, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, syropy, syropy do lemoniady, syropy do napojów,
35 usługi reklamy na rzecz osób trzecich i dostarczanie odnośnych
informacji co do towarów i usług medycznych i farmaceutycznych,
usługi kolportażu próbek towarów medycznych i farmaceutycznych
na rzecz osób trzecich i dostarczanie odnośnych informacji, usługi wydawania i administrowania kuponami na rzecz osób trzecich w celu
promocji sprzedaży towarów medycznych i farmaceutycznych i promocji prowizyjnej usług oraz dostarczanie odnośnych informacji,
usługi wydawania na rzecz osób trzecich, administrowania i finalizo-

Nr 10/2017

wania kart punktowych w celu promocji sprzedaży towarów i usług
medycznych i farmaceutycznych lub promocji określonego przedsiębiorstwa i dostarczanie odnośnych informacji, usługi agencji planowania i prowadzenia promocji na rzecz osób trzecich sprzedaży towarów farmaceutycznych i medycznych i promocji prowizyjnej usług
oraz dostarczanie odnośnych informacji, usługi wydawania na rzecz
osób trzecich znaków handlowych i dostarczanie odnośnych informacji, usługi analizy lub doradztwa na rzecz osób trzecich w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą i dostarczanie odnośnych informacji, usługi zarządzania działalnością gospodarczą osób trzecich
i dostarczanie odnośnych informacji, usługi doradztwa na rzecz osób
trzecich w zakresie zarządzania personelem, zarządzania pracą oraz
działalnością rekrutacyjną spółek i podmiotów gospodarczych i dostarczanie odnośnych informacji, usługi testów umiejętnościowych
na rzecz osób trze¬cich dla celów zarządzania personelem w spółkach medycznych i farmaceutycznych i dostarczanie odnośnych informacji, usługowe badania rynkowe na rzecz osób trzecich i dostarczanie odnośnych informacji, usługi dostarczania na rzecz osób trzecich
informacji dotyczącej popytu i podaży określonych towarów i usług
medycznych i farmaceutycznych, usługi agencji, pośrednictwa i reprezentacji na rzecz osób trzecich w zakresie umów sprzedaży towarów
medycznych i farmaceutycznych, usługowe organizowanie i prowadzenie na rzecz osób trzecich sprzedaży w trybie aukcji i dostarczanie
odnośnych informacji o podaży i popycie towarów medycznych i farmaceutycznych, usługi agencji importowo-eksportowych towarów
i usług medycznych i farmaceutycznych i dostarczanie odnośnych informacji, usługi organizacji prenumeraty periodyków specjalistycznych farmaceutycznych i medycznych i dostarczanie odnośnych informacji, usługowe powielarne dokumentów i dostarczanie
odnośnych informacji, usługowa transkrypcja plików danych na rzecz
osób trzecich i dostarczanie odnośnych informacji, usługi na rzecz
osób trzecich adresowania, kopertowania i wysyłki dokumentów, próbek i ofert w zakresie farmacji, żywienia i opieki zdrowotnej i dostarczanie odnośnych informacji, usługi przygotowywania na rzecz osób
trzecich i dostarczanie list adresowych i dostarczanie odnośnych informacji w sprawach sprzedaży towarów i usług medycznych i farmaceutycznych, usługowa obsługa komputerów, maszyn do przetwarzania danych, teleksów i innych podobnych urządzeń biurowych
i dostarczanie odnośnych informacji, usługi prowadzenia czynności
biurowych w przedsiębiorstwach obrotu farmecautykami takich jak
archiwizowanie, zwłaszcza dokumentów lub taśm magnetofonowych
i dostarczanie odnośnych informacji, usługi dla potrzeb przedsiębiorstw obrotu farmaceutykami w zakresie recepcji i dostarczanie odnośnych informacji, usługowe wynajmowanie nośników reklamowych i dostarczanie odnośnych informacji, usługi wynajmu maszyn
do konfekcjonownia artykułów farmaceutycznych i dostarczanie odnośnych informacji, usługi wykonywania ogólnych prac biurowych
w przedsiębiorstwach obrotu farmaceutycznego i usług ochrony
zdrowia i dostarczanie odnośnych informacji, usługi kierowania komputerowym procesem obiegu dokumentów biurowych i dostarczanie
odnośnych informacji w przedsiębiorstwach sprzedaży towarów medycznych i farmaceutycznych, usługi zdigitalizowanej księgowości dla
przedsiębiorstw obrotu farmaceutycznego, wyżywienia i ochrony
zdrowia i dostarczanie odnośnych informacji, usługi dostarczania informacji o podmiotach gospodarczych obrotu farmaceutycznego,
wyżywienia i ochrony zdrowia i dostarczanie odnośnych informacji,
usługowy wynajem powierzchni reklamowej i reklama na witrynach
internetowych i dostarczanie odnośnych informacji dla przedsiębiorstw obrotu farmaceutycznego, wyżywienia i ochrony zdrowia,
usługowe dostarczanie informacji o możliwościach zatrudnienia i dostarczanie odnośnych informacji dla przedsiębiorstw obrotu farmaceutycznego, wyżywienia i ochrony zdrowia, usługowe doradztwo
w zakresie doboru personelu i dostarczanie odnośnych informacji dla
przedsiębiorstw obrotu farmaceutycznego, wyżywienia i ochrony
zdrowia, usługi doboru personelu-rekrutacji za pomocą metod psychotechnicznych i dostarczanie odnośnych informacji dla przedsiębiorstw obrotu farmaceutycznego, wyżywienia i ochrony zdrowia,
usługi doradztwa w zakresie zmiany kwalifikacji zawodowych personelu przedsiębiorstw farmaceutycznych i ochrony zdrowia i dostarczanie odnośnych informacji, usługi wynajmu automatów sprzedażowych farmaceutyków bezreceptowych i dostarczanie odnośnych
informacji, usługi interpretowania i redagowania informacji w bazach
komputerowych, pozyskiwanie i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych i dostarczanie odnośnych informacji dla
przedsiębiorstw obrotu farmaceutycznego, wyżywienia i ochrony
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zdrowia, usługi delegowania pracowników do prac stałych lub dorywczych w przedsiębiorstwach obrotu farmaceutycznego i dostarczanie
odnośnych informacji, usługi planowania outsourcingu farmaceutycznego i dostarczanie odnośnych informacji, usługi agencji pracy
tymczasowej specjalistów obrotu farmaceutykami i dostarcza¬nie odnośnych informacji, usługi opracowywania, negocjowania,
zawierania i rozliczania umów w zakresie działalności gospodarczej
w dziedzinie obrotu farmaceutykami i dostarczanie odnośnych informacji, usługi zarządzania i doradztwa w zakresie outsourcingu w spółkach i dostarczanie odnośnych informacji dla przedsiębiorstwom farmaceutycznego, wyżywienia i ochrony zdrowia, usługowa reklama
poprzez delegowanie wyspecjalizowanych pracowników branży farmaceutycznej na podstawie umowy i dostarczanie odnośnych informacji, kolportaż próbek farmaceutyków i środków żywieniowych poprzez delegowanie pracowników do ich obsługi na podstawie umowy
i dostarczanie odnośnych informacji, usługi agencji planowania i prowadzenia promocji sprzedaży towarów farmaceutycznych i środków
żywieniowych i promocji prowizyjnej usług poprzez delegowanie
pracowników lub na podstawie umowny i dostarczanie odnośnych
informacji, usługi analizy lub doradztwa w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie farmaceutyki i wyżywienia poprzez delegowanie pracowników lub na podstawie umowy i dostarczanie odnośnych informacji, usługi zarządzania działalnością
gospodarczą osób trzecich poprzez delegowanie pracowników branży farmaceutycznej, żywieniowych i ochrony zdrowia lub na podstawie umowy i dostarczanie odnośnych informacji, usługi testów umiejętnościowych dla celów zarządzania personelem w spółkach
farmaceutycznych i produkujących żywność poprzez delegowanie
pracowników lub na podstawie umowy i dostarczanie odnośnych informacji, usługi prowadzenia sklepów lub hurtowni z żywnością, napojami i farmaceutykami i dostarczanie odnośnych informacji, usługi
prowadzenia sklepów lub hurtowni z żywnością przetworzoną i dostarczanie odnośnych informacji, usługi prowadzenia sklepów lub
hurtowni z preparatami farmaceutycznymi, weterynaryjnymi i sanitarnymi oraz zaopatrzeniem medycznym i dostarczanie odnośnych
informacji, usługi prowadzenia sklepów lub hurtowni z kosmetykami,
artykułami toaletowymi, środkami do czyszczenia zębów, mydłami
i detergentami i dostarczanie odnośnych informacji, usługi prowadzenia sklepów lub hurtowni z kwiatami naturalnymi i drzewami i dostarczanie odnośnych informacji, 39 usługi logistyczne w sektorze transportowym farmaceutyków, usługi logistyczne w sektorze spedycji,
frachtu, pośrednictwa frachtowego, usługi maklerstwa transportowego wrażliwymi surowcami i produktami farmaceutycznymi oraz żywnością, pośrednictwo transportowe dla przedsiębiorstw obrotu farmaceutycznego, wyżywienia i ochrony zdrowia, usługowe udzielanie
zautomatyzowanych informacji dla klientów co do identyfikowania
informacji przewozowych klienta przez globalną sieć komputerową
przewozów importowych i eksportowych, usługowa rezerwacja
transportu specjalistycznego żywności wrażliwej i farmaceutyków,
usługi kurierskie dostarczania towarów farmaceutycznych samochodami, transportem szynowym, statkami, samolotami, usługi transportowe pojazdami z obniżoną temperaturą i chłodniami, usługi transportowe pojazdami izotermami, transport ładunków szczególnie
wrażliwych na warunki środowiskowe, usługi składowania, konfekcjonowania, załadunku i rozładunku towarów farmaceutycznych i żywności, usługi tranzytowe żywności wrażliwej na warunki środowiskowe i farmaceutyków, usługi związane z pakowaniem produktów
i towarów farmaceutycznych i żywnościowych przed wysyłką, usługi
związane z gromadzeniem towarów w magazynach lub innych budynkach w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem lub kradzieżą,
usługi składowania towarów, informacja o możliwościach składowania, magazynowania, wynajmowania magazynów specjalistycznych
dla potrzeb towarów farmaceutycznych, usługi wypożyczania specjalistycznych kontenerów magazynowych do żywności wrażliwej i farmaceutyków, usługi magazynowania elektronicznie zapisanych danych oraz dokumentów dla przedsiębiorstw obrotu farmaceutycznego,
wyżywienia i ochrony zdrowia, usługi śledzenia przesyłek poprzez
elektroniczne ustalenie miejsca składowania towarów dla przedsiębiorstw obrotu farmaceutycznego, wyżywienia i ochrony zdrowia,
usługi aranżowania przyśpieszonego pobierania, przechowywania,
transportowania i dostarczania towarów wrażliwych na warunki środowiskowe dla przedsiębiorstw obrotu farmaceutycznego, wyżywienia i ochrony zdrowia, usługi prowadzenia skomputeryzowanego śledzenia i wytyczania lub szkicowania tras pakunków lub przesyłek
w tranzycie dla przedsiębiorstw obrotu farmaceutycznego, wyżywie-
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nia i ochrony zdrowia, informacja o wymienionych usługach, 41 usługi
nauczania w dziedzinie farmaceutyki, ochrony zdrowia i żywienia,
usługi organizacji kongresów, konferencji, seminariów, sympozjów,
zjazdów i szkoleń, warsztatów roboczych, targów, wystaw w dziedzinie farmaceutyki, ochrony zdrowia i żywienia, usługi poradnictwa
w zakresie specjalistycznej edukacji lub dokształcania w dziedzinie
farmaceutyki, ochrony zdrowia i żywienia, usługowe pokazy farmaceutyków i procedur medycznych, usługi nauczania korespondencyjnego w dziedzinie farmaceutyki, ochrony zdrowia i żywienia, usługowa obsługa na rzecz osób trzecich co do emisji publikacji
elektronicznych on-line w dziedzinie farmaceutyki, ochrony zdrowia
i żywienia, obsługa i prowadzenie pracowni specjalistycznych
w dziedzinie farmaceutyki, ochrony zdrowia i żywienia, publikacja
elektroniczna on-Iine książek i periodyków w dziedzinie farmaceutyki, ochrony zdrowia i żywienia, usługi publikowania książek analogowych, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe w dziedzinie farmaceutyki, ochrony zdrowia i żywienia, usługi tłumaczenia
z i na języki obce tekstów specjalistycznych w dziedzinie farmacji,
ochrony zdrowia i żywności, usługi tłumaczenia języka migowego
w dziedzinie farmaceutyki, ochrony zdrowia i żywienia, usługi wypożyczanie książek i publikacji specjalistycznych, usługi internetowych
kawiarni polegające na serwowaniu żywności i napojów z jednoczesnym korzystaniem ze sprzętu i oprogramowania komputerowego,
usługi w dziedzinie dostarczania elektronicznych systemów bankowych w dziedzinie farmaceutyki, ochrony zdrowia i żywienia, wypożyczanie sprzętu do konfekcjonowania, przechowywania, przewozu
i kontroli farmaceutyków, oraz przyrządów do ochrony zdrowia i żywienia, informacja o powyższych usługach, 42 usługi komputerowe,
mianowicie wydzierżawianie czasu dostępu do komputerowych baz
danych, udostępnianie web sites, stron internetowych i elektronicznych tablic ogłoszeniowych przedstawiających badania i odnośne
materiały w dziedzinie farmacji, ochrony zdrowia i żywności, usługi
w zakresie umożliwiania dokonywania skomputeryzowanych zamówień różnego rodzaju towarów farmaceutycznych poprzez telefon
i terminale komputerowe, usługi konsultacyjne w dziedzinie farmacji,
ochrony zdrowia i żywności, usługowe projektowanie, badanie i rozwijanie systemów komputerowych, sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych i systemów interkomunikacyjnych w dziedzinie farmacji, ochrony zdrowia i żywności, usługi w dziedzinie uaktualniania
oprogramowania komputerowego, wynajem i wydzierżawianie komputerów, wynajem oprogramowania komputerowego w dziedzinie
farmacji, ochrony zdrowia i żywności, usługi w dziedzinie udostępniania oprogramowania komputerowego, które może być ładowane
z globalnej sieci komputerowej dla potrzeb farmacji, ochrony zdrowia
i żywności, usługi na rzecz osób trzecich w dziedzinie projektowania
i zamieszczania stron internetowych w sieciach komputerowych
o tematyce farmacji, ochrony zdrowia i żywności, usługi w zakresie
udostępniania zintegrowanych baz danych z informacjami o firmach
farmaceutycznych, medycznych lub producentów żywności dedykowanej, wydzierżawianie lub udostępnianie dla osób trzecich czasu
dostępu do komputerowych baz danych, web sites, stron internetowych dotyczących farmacji, ochrony zdrowia i żywności, usługi
na rzecz osób trzecich w zakresie analiz i testów technicznych produktów w dziedzinie farmacji, ochrony zdrowia i żywności, usługi
konsultacyjne dotyczące własności intelektualnej i trwających praw
patentowych w dziedzinie farmacji, ochrony zdrowia i żywności, dostarczanie urządzeń wystawowych i ekspozycyjnych oraz witryn przeznaczonych do prezentacji farmaceutyków, usługi bezpośredniego
udostępnianie artykułów z prasy i informacji dokumentalnych w dziedzinie farmacji, ochrony zdrowia i żywności, komputerowe usługi konsultacyjne w zakresie projektowania sieci i instalacji telekomunikacyjnych w dziedzinie usług farmaceutycznych, ochrony zdrowia
i żywności, informacja o powyższych usługach, 43 usługi gastronomiczne w zakresie dostawy nie będących medykamentami oraz leczniczych środków żywnościowych specjalnego przeznaczenia dietetycznego dedykowanych określonym grupom konsumenckim
(określonym grupom pacjentów) takich zwłaszcza jak, dietetyczne
i profilaktyczne oraz zachowawczo-pielęgnacyjne usługi kateringowe, usługi restauracyjne, usługi dedykowanych kawiarni i kafeterii,
usługi dietetycznych barów przekąskowych, usługi świadczone dedykowane określonym grupom pacjentów przez restauracje typu fast-food i innych form małej gastronomii samoobsługowej, usługi stołówkowe sanatoryjne, szpitalne i ambulatoryjne, usługi informacyjne
i doradztwo dotyczące dietetycznej żywności specjalnego przeznaczenia, dietetyki, kuchmistrzostwa, prawideł odżywiania i gotowania
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dla wyselekcjonowanych grup konsumentów-pacjentów, usługi
informacyjno -doradcze w zakresie receptur i technologii egzotycznej żywności i prezerw spożywczych dla wyselekcjonowanych grup
konsumentów-pacjentów, informacja i doradztwo dotyczące wszystkich w/w usług świadczone w trybie on-line z komputerowej bazy
danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi dla osób trzecich
w zakresie przygotowywania z materiałów powierzonych żywności
i napojów dietetycznych oraz prezerw spożywczych specjalnego
przeznaczenia, takich zwłaszcza jak, przetworzone do celów gastronomicznych alginiany, półprodukty gastronomiczne na bazie białka
jaj, bita śmietana gastronomiczna, stężone buliony gastronomiczne,
gastronomiczne półprodukty z cebuli konserwowanej, liofilizowane
lub mrożone chipsy owocowe, ziemniaczane i warzywne, półprodukty gastronomiczne lub cukiernicze z kandyzowanych daktyli,
preparowane smakowo tuszki lub inne części z drobiu, dżemy gastronomiczne z egzotycznymi nutami smakowymi lub zapachowymi,
ekstrakty z mięsa dla potrzeb gastronomii i wędliniarstwa, półprodukty astronomiczne z fasoli, fasolki konserwowej, groszku, grochu,
bobu i innych owoców strączkowych, filety rybne i produkty morza,
produkty gastronomiczne z flaków wołowych, gastronomiczne galaretki jadalne mięsne, warzywne i owocowe, półprodukty gastronomiczne na bazie jadalnych egzotycznych gniazd ptasich oraz hummusu, grzyby konserwowane, jogurty smakowe o przedłużonym
okresie przydatności do spożycia, produkty spożywcze i półprodukty z kapusty kwaszonej, kaszanka gastronomiczna bez-osłonkowa,
prezerwa gastronomiczna z kazeiny spożywczej, klej rybi do gastronomicznych środków spożywczych, stężone kompoty gastronomiczne do dalszego rozcieńczania, gastronomiczne koncentraty pomidorowe, bulionowe, rosołowe, mięsne, rybne, owocowe,
gastronomiczne konserwy z warzywami, półprodukty gastronomiczne na bazie korniszonów ogórkowych i korniszonów z jarzynami
w zalewach kwaśnych, aromatyzowany gastronomiczny olej kostny
jadalny, kremy spożywcze gastronomiczne na bazie masła, gastronomiczne krokiety spożywcze, krwawa kiszka, kumys restauracyjny,
produkty gastronomiczne z langust, łososia i raków, łój spożywczy
astronomiczny, gastronomiczne masło, masło arachidowe, masło
czekoladowe, masło kakaowe, masło kokosowe, masło z orzechów
kokosowych, gastronomiczny miąższ z owoców jako produkt bazowy, gastronomiczne mięso konserwowane, puszkowane, solone,
mrożone, suszone, gastronomiczne migdały spreparowane, gastronomiczne produkty mleczne, oraz napoje mleczne łub z przewagą
mleka, gastronomiczny olej kokosowy, kukurydziany, palmowy, rzepakowy, słonecznikowy, z oliwek jadalny, z orzechów palmowych,
gastronomiczne owoce kandyzowane, konserwowane w alkoholu,
lukrowane, puszkowane, gastronomiczne pasty zawierające tłuszcz
do kanapek restauracyjnych, gastronomiczny pasztet z wątróbki, gastronomiczna pektyna do celów spożywczych restauracyjnych, gastronomiczne przeciery jabłkowe i pomidorowe, pyłki kwiatowe jako
składniki żywności podawanej z gastronomii, gastronomiczne ryby
konserwowane, puszkowane, solone, gastronomiczne sałatki owocowe, warzywne, niekonfekcjonowane gastronomiczne sardynki,
gastronomiczne niekonfekcjonowane składniki do sporządzania zup
i sosów w restauracjach, pasta z ziarna sezamowego typu Tahiti, gastronomiczne nie konfekcjonowane warzywa gotowane, konserwowane, suszone, gastronomiczne wyciągi z wodorostów do celów restauracyjnych,
gastronomiczna
żelatyna
do
żywności,
gastronomiczne aromaty do ciasta inne niż esencje, aromaty do napojów inne niż esencje, batony lukrecjowe stosowane w cukiernictwie, gastronomiczny nie konfekcjonowany chutney jako ostry gęsty
sos dla restauracji, curry jako przyprawa, gastronomiczna cykoria
jako substytut kawy, gastronomiczne nie konfekcjonowane drożdże
oraz drożdże w tabletkach nie do celów restauracyjnych, gastronomiczny ekstrakt słodu do celów spożywczych, restauracji na glukoza
do celów spożywczych, gastronomiczne preparaty glutenowe do celów spożywczych, imbir jako przyprawa dla gastronomii, jadalne
ozdoby do ciast dla cukierni, restauracji i fast foodów, gastronomiczna kukurydza mielona, palona, prażona, pop -corn kurkuma do żywności przygotowywanej w restauracjach, gastronomiczna mączka
z roślin strączkowych, mąka żytnia i pszenna, gorczycowa, kukurydziana, sojowa, tapiokowa, jęczmienna, ziemniaczana do celów spożywczych, gastronomiczna melasa, nie konfekcjonowane gastronomiczne muesli dla restauracji, gastronomiczne musztardy
o egzotycznych smakach, gastronomiczne nie konfekcjonowane napoje czekoladowe z mlekiem, kakaowe z mlekiem, kawowe z mlekiem, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie herbaty, napoje
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na bazie kakao, napoje na bazie kawy, gastronomiczna pasta migdałowa, preparaty do zmiękczania mięsa do celów gastronomicznych,
gastronomiczne preparaty roślinne zastępujące kawę, gastronomiczne preparaty usztywniające do bitej śmietany, gastronomiczne
produkty spożywcze na bazie owsa, gastronomiczny sos sojowy,
sosy jako przyprawy dla gastronomii, sosy do mięsa, sosy do polewania deserów gastronomicznych, gastronomiczne sosy do sałatek, gastronomiczne zagęszczacze do kiełbas bez osłonkowych restauracyjnych, 44 usługi aromaterapii dla pacjentów dermatologicznych,
usługi chiropraktyki, usługi fizjoterapii i fizykoterapii, higieny i troski
o ochronę zdrowia istot ludzkich, usługowe konsultacje w zakresie
ochrony zdrowia, medycyny, farmacji i homeopatii w przychodniach,
klinikach medycznych, lecznicach, poradnictwo medyczne dostarczane w trybie on-line z komputerowej bazy danych lub przez Internet lub poprzez inne media, usługi kinezyterapii, usługi farmakologiczne i homeopatyczne, opieka zdrowotna, porady psychologiczne,
poradnictwo lekarskie w zakresie medycyny sportowej i profilaktyki
zdrowia, usługi sanatoriów w dziedzinie, usługi doradcze i poradnictwo w dziedzinie metod, technologii i wyposażenia sprzętowego dla
potrzeb pielęgnacji urody, ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji, usług paramedycznych i homeopatii, informacja
o powyższych usługach.

(111) 297269
(220) 2015 10 08
(210) 447851
(151) 2016 07 19
(441) 2016 01 18
(732) 4LCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Majdan, PL.
(540) 4 LCK
(540)

(531) 02.09.01, 05.03.06, 25.05.25, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 25 odzież.
(111) 297270
(220) 2016 04 06
(151) 2017 04 19
(441) 2016 07 18
(732) PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) TBILISI PEAK
(540)

(210) 454488

Kolor znaku: brązowy, ciemnobrązowy, ciemnożółty, czerwony,
szary, biały
(531) 19.09.01, 19.09.03, 24.05.01, 24.05.03, 24.13.01, 25.07.01,
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25.07.25, 25.01.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 wina pochodzenia gruzińskiego.
(111) 297271
(220) 2014 10 20
(151) 2017 04 11
(441) 2015 02 02
(732) MIKULSKI ARTUR, Poznań, PL.
(540) Czarna Owca
(540)

(540)

(210) 435151

(531) 03.04.11, 27.05.01
(510), (511) 35 organizowanie imprez o charakterze reklamowym
i handlowym, organizowanie targów i giełd handlowych sprzętu
sportowego, fotograficznego, video i audio, organizowanie wystaw o charakterze reklamowym i handlowym, 41 usługi związane z obsługą imprez kulturalnych i oświatowych, organizowanie
wystaw i imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi
klubowe związane z rozrywka i edukacją, rozrywka, nauczanie,
kursy tańca, warsztaty muzyczne, kursy filmowe i fotograficzne,
dyskoteki, bale, przeglądy filmowe i teatralne, 43 kawiarnie, bary
i restauracje, catering, wynajem sal konferencyjnych i na zebrania,
usługi gastronomiczne.
(111) 297272
(220) 2016 09 05
(151) 2017 02 16
(441) 2016 10 24
(732) PIERZCHAŁO HUBERT, Białystok, PL.
(540) Afirmacje Subliminalne
(540)

(210) 461106

(531) 02.01.01, 02.01.23, 16.01.14
(510), (511) 9 afirmacje podprogowe (subliminalne) w wersji audio,
muzyka cyfrowa do pobrania dostarczana z witryn internetowych
MP3, muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana na witrynach internetowych MP3, nagrania audio, nagrania cyfrowe, nagrania dźwiękowe, nagrania motywacyjne w wersji audio, nagrania multimedialne,
nagrania wideo, 44 badania psychologiczne, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badanie osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego], badanie osobowości do celów psychologicznych,
doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości
medycznych, konsultacje psychologiczne, leczenie pacjentów uzależnionych od narkotyków, leczenie psychologiczne, leczenie uzależnienia od narkotyków, poradnictwo medyczne związane ze stresem,
poradnictwo psychologiczne, profesjonalne doradztwo w zakresie
zdrowia, świadczenie usług w zakresie programów odchudzania, terapia antynikotynowa, techniki motywacyjne, udzielanie informacji
z zakresu psychologii, udzielanie informacji zdrowotnej, udzielanie
informacji związanych z odżywianiem, usługi doradcze dotyczące
zachowania ludzkiego, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie
zdrowia, usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi paramedyczne, usługi terapeutyczne, usługi w zakresie leczenia bezsenności, usługi w zakresie leczenia nałogu palenia, usługi w zakresie
leczenia zespołu abstynencyjnego dla osób uzależnionych, usługi
w zakresie ocen i badan psychologicznych, usługi w zakresie oceny
osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego], usługi w zakresie odchudzania, usługi w zakresie psychologii pracy, usługi w zakresie zdrowia psychicznego.
(111) 297274
(220) 2017 02 28
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) SERGIO CALLEJA, Warszawa, PL.
(540) XIR Energy Drink
(540)

(531) 02.01.01, 02.01.23, 16.01.14, 27.05.01
(510), (511) 9 afirmacje podprogowe (subliminalne) w wersji audio,
muzyka cyfrowa do pobrania dostarczana z witryn internetowych
MP3, muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana na witrynach internetowych MP3, nagrania audio, nagrania cyfrowe, nagrania dźwiękowe, nagrania motywacyjne w wersji audio, nagrania multimedialne,
nagrania wideo, 44 badania psychologiczne, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badanie osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego], badanie osobowości do celów psychologicznych,
doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości
medycznych, konsultacje psychologiczne, leczenie pacjentów uzależnionych od narkotyków, leczenie psychologiczne, leczenie uzależnienia od narkotyków, poradnictwo medyczne związane ze stresem,
poradnictwo psychologiczne, profesjonalne doradztwo w zakresie
zdrowia, świadczenie usług w zakresie programów odchudzania, terapia antynikotynowa, techniki motywacyjne, udzielanie informacji
z zakresu psychologii, udzielanie informacji zdrowotnej, udzielanie
informacji związanych z odżywianiem, usługi doradcze dotyczące
zachowania ludzkiego, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie
zdrowia, usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi paramedyczne, usługi terapeutyczne, usługi w zakresie leczenia bezsenności, usługi w zakresie leczenia nałogu palenia, usługi w zakresie
leczenia zespołu abstynencyjnego dla osób uzależnionych, usługi
w zakresie ocen i badan psychologicznych, usługi w zakresie oceny
osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego], usługi w zakresie odchudzania, usługi w zakresie psychologii pracy, usługi w zakresie zdrowia psychicznego.
(111) 297273
(220) 2016 09 05
(151) 2017 02 16
(441) 2016 10 24
(732) PIERZCHAŁO HUBERT, Białystok, PL.
(540) Afirmacje Podprogowe
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(210) 461107

(210) 468271

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę.
(111) 297275
(220) 2017 03 16
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 24
(732) CALLEJA SERGIO, Warszawa, PL.
(540) cola kitty
(540)

(210) 468940

(531) 03.01.06, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę.
(111) 297276
(220) 2017 01 05
(210) 466532
(151) 2017 06 28
(441) 2017 03 06
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
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(540) V Ułański ADVOCAAT ułańska
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty, srebrny, ciemnożółty, biały
(531) 27.05.01, 05.03.02, 01.01.01, 01.01.05, 26.01.01, 26.01.18,
24.05.03, 24.05.07, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), likiery, alkoholowy ajerkoniak, likiery kremowe, napoje alkoholowe niskoprocentowe.
(111) 297277
(220) 2015 03 13
(210) 440153
(151) 2017 05 29
(441) 2015 06 22
(732) KROTEX-PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) KROTEX
(540)

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, dietetyczne środki medyczne, biologiczne i bakteriologiczne preparaty do celów medycznych,
preparaty chemiczne do celów medycznych i farmaceutycznych,
dietetyczna żywność przystosowana do celów leczniczych, guma
do żucia do celów leczniczych, herbata lecznicza, preparaty farmaceutyczne do kąpieli, zioła i oleje lecznicze, leki, preparaty z mikroelementami i mikroorganizmami do celów medycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, plastry, materiały opatrunkowe, środki dezynfekcyjne, 10 butelki dla niemowląt i zamknięcia do butelek dla niemowląt, smoczki do butelek,
smoczki dziecięce, laktatory do ściągania mleka, wkładki laktacyjne
jednorazowe i wielorazowe, muszle laktacyjne, 29 jogurty probiotyczne, produkty probiotyczne na bazie mleka i produktów mlecznych,
substancje dietetyczne do celów żywienia na bazie mleka, produktów
mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, środki zmniejszające apetyt do celów żywienia na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów
i tłuszczów jadalnych, dietetyczne artykuły spożywcze na bazie mleka,
produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, artykuły spożywcze uzupełniające dla celów żywienia na bazie białek, tłuszczów,
aminokwasów, kwasów tłuszczowych z dodatkiem witamin, składników mineralnych, pierwiastków śladowych, dietetyczne produkty
spożywcze na bazie przetworzonych warzyw i owoców, koncentraty
i odżywki wysokobiałkowe wzbogacone witaminami, solami mineralnymi, aminokwasami, kwasami tłuszczowymi, wszystkie ww produkty
nie do celów medycznych, 30 napary dietetyczne do celów żywienia,
dietetyczne napoje przystosowane do celów żywienia na węglowodanów, dietetyczne napoje na bazie węglowodanów przystosowane
do celów żywienia, produkty probiotyczne na bazie węglowodanów,
produkty żywnościowe dietetyczne do celów żywienia na węglowodanów, produkty żywnościowe dietetyczne na bazie węglowodanów
do celów żywienia, preparaty zbożowe dietetyczne do celów żywienia,
żywność dietetyczna na bazie węglowodanów, dietetyczne produkty
spożywcze na bazie węglowodanów, dodatki odżywcze do celów żywienia na bazie węglowodanów, wszystkie ww produkty nie do celów
medycznych.
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(111) 297278
(220) 2015 03 13
(210) 440155
(151) 2017 05 29
(441) 2015 06 22
(732) KROTEX-PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) KROTEX
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, żółty
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, dietetyczne środki medyczne, biologiczne i bakteriologiczne preparaty do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych i farmaceutycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów leczniczych,
guma do żucia do celów leczniczych, herbata lecznicza, preparaty
farmaceutyczne do kąpieli, zioła i oleje lecznicze, leki, preparaty
z mikroelementami i mikroorganizmami do celów medycznych,
preparaty medyczne do odchudzania, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, plastry, materiały opatrunkowe, środki dezynfekcyjne, 10 butelki dla niemowląt i zamknięcia do butelek dla niemowląt, smoczki do butelek, smoczki dziecięce, laktatory do ściągania mleka, wkładki laktacyjne jednorazowe i wielorazowe, muszle
laktacyjne, 29 jogurty probiotyczne, produkty probiotyczne na bazie mleka i produktów mlecznych, substancje dietetyczne do celów
żywienia na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów
jadalnych, środki zmniejszające apetyt do celów żywienia na bazie
mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, dietetyczne artykuły spożywcze na bazie mleka, produktów mlecznych,
olejów i tłuszczów jadalnych, artykuły spożywcze uzupełniające dla
celów żywienia na bazie białek, tłuszczów, aminokwasów, kwasów
tłuszczowych z dodatkiem witamin, składników mineralnych, pierwiastków śladowych, dietetyczne produkty spożywcze na bazie
przetworzonych warzyw i owoców, koncentraty i odżywki wysokobiałkowe wzbogacone witaminami, solami mineralnymi, aminokwasami, kwasami tłuszczowymi, wszystkie ww produkty nie do celów
medycznych, 30 napary dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne
napoje przystosowane do celów żywienia na węglowodanów, dietetyczne napoje na bazie węglowodanów przystosowane do celów
żywienia, produkty probiotyczne na bazie węglowodanów, produkty żywnościowe dietetyczne do celów żywienia na węglowodanów, produkty żywnościowe dietetyczne na bazie węglowodanów
do celów żywienia, preparaty zbożowe dietetyczne do celów żywienia, żywność dietetyczna na bazie węglowodanów, dietetyczne
produkty spożywcze na bazie węglowodanów, dodatki odżywcze
do celów żywienia na bazie węglowodanów, wszystkie ww produkty
nie do celów medycznych.
(111) 297279
(220) 2015 03 27
(210) 440726
(151) 2016 11 16
(441) 2015 07 06
(732) OSTAPOWICZ KRZYSZTOF, Białystok, PL.
(540) kresowiak
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, informacje handlowe, usługi organizowania programów lojalnościowych,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 40 usługi w zakresie przetwórstwa żywności,
mięsa, ubój zwierząt, wędzenie żywności.
(111) 297280
(220) 2015 04 01
(210) 440949
(151) 2016 12 05
(441) 2015 07 20
(732) DAKOTA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Eurocentrum
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(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 36 agencje nieruchomości, agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, doradztwo w sprawach
finansowych, majątek nieruchomy-pośrednictwo, wycena nieruchomości, wynajmowanie mieszkań,wynajmowanie pomieszczeń biurowych, zarządzanie nieruchomościami, 37 usługi w zakresie budownictwa.

(111) 297281
(220) 2014 10 06
(151) 2016 04 11
(441) 2015 01 19
(732) FABRYKA KAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) FABRYKA KAWY
(540)

(111) 297282
(220) 2014 11 18
(210) 435785
(151) 2015 08 28
(441) 2015 03 02
(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Acustivum
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki do celów medycznych,
preparaty dietetyczne dla celów leczniczych, preparaty witaminowe
i lecznicze, preparaty minerale, napoje do celów leczniczych, zioła
lecznicze, preparaty dla kobiet w ciąży.
(111) 297283
(220) 2015 03 18
(210) 440386
(151) 2015 12 30
(441) 2015 07 06
(732) ŚLĄSKA AGENCJA FINANSOWA MARCIN GĄSZCZAK
I ROBERT ZDAŃKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Sosnowiec, PL.
(540) windykomat
(510), (511) 35 pozyskiwanie danych o podmiotach gospodarczych
do komputerowych baz danych, zarządzanie danymi i przetwarzanie
danych, informacja o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 36 przyjmowanie elektronicznie dokumentów i zleceń do prowadzenia windykacji polubownej i prowadzenie windykacji polubownej, usługi
doradztwa w zakresie długów, usługi doradztwa w sprawach finansowych, usługi z zakresu obrotu wierzytelnościami, usługi, pośrednictwa finansowego, usługi przeprowadzania kompensat finansowych, usługi ściągania należności, 42 usługi z zakresu prowadzenia
witryny internetowej, usługi sprawdzania wiarygodności podmiotów gospodarczych, usługi sprawdzania wiarygodności stron zlecanej windykacji polubownej.
(220) 2015 06 27
(441) 2015 10 12

(732) IMG SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, PL.
(540) G
(540)

(210) 434152

(531) 05.07.01, 26.04.02, 26.04.03, 26.04.16, 26.04.18, 26.11.01,
26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 16 foldery, katalogi, karty dań, plakaty, nalepki, kalendarze, informatory, pocztówki, szyldy papierowe, papier firmowy, serwetki, papier do pakowania, opakowania z papieru i tektury: torby,
worki, koperty i woreczki, pudła, pudełka, obrusy, 30 kawa, w tym:
kawa rozpuszczalna i mielona, kawa palona, kawa bezkofeinowa
i zbożowa, aromaty kawowe, namiastki i ekstrakty z kawy, preparaty
roślinne zastępujące kawę, substytuty kawy, napoje kawowe z mlekiem, napoje rozpuszczalne w proszku na bazie kawy i kakao, ciasta
i słodycze na bazie kawy, kakao, czekolady, 40 usługi w zakresie palenia kawy, 41 usługi prowadzenia centrum szkoleniowego w zakresie
rodzajów, przygotowywania i spożywania kawy, usługi organizowania pokazów i prezentacji różnych gatunków i rodzajów kawy.

(111) 297284
(151) 2016 10 31
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(210) 444152

Kolor znaku: żółty
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.05, 29.01.02
(510), (511) 16 materiały drukowane, katalogi, ulotki, foldery, afisze,
plakaty, albumy, bloczki do pisania, czasopisma, periodyki, fotografie, gazety, kalendarze, karty pocztowe, książki, materiały do nauczania, notesy podręczne, ołówki, papier do pisania, prospekty,
tektura, papier, druki, publikacje drukowane, magazyny, biuletyny,
materiały biurowe, papierowe gadżety reklamowe, wyroby z tektury i papieru nie ujęte w innych klasach mianowicie papier, karton,
jednorazowe produkty papierowe, artykuły dekoracyjne z papieru
i/lub tektury, drukowane materiały opakowaniowe, 18 torby na pas
i na biodra, torby, torby podróżne, artykuły służące do przenoszenia, torby lekkoatletyczne, torby rowerowe, biwakowe, torby skórzane, torby turystyczne, torby wodoodporne, sportowe torby,
torby przenośne, torby na ubrania, uniwersalne torby sportowe
i gimnastyczne, torby na obuwie, 22 torby do pakowania, takie
jak koperty, woreczki z materiałów tekstylnych, wyroby tekstylne
nie ujęte w innych klasach, 24 ręczniki tekstylne, ręczniki sportowe, ręczniki golfowe, ręczniki plażowe, 25 odzież, odzież sportowa,
koszulki gimnastyczne, podkoszulki, t-shirty, bluzy, bluzki, obuwie,
obuwie sportowe, nakrycia głowy, rękawice, skarpetki, spodnie,
spódnice, swetry, paski, 28 artykuły sportowe i gimnastyczne
nie ujęte w innych klasach, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, worki
treningowe, piłki, rowery treningowe stacjonarne, przyrządy stosowane w kulturystyce, hantle, skakanki, gumy, stopery, ochraniacze
jako artykuły sportowe (części strojów sportowych), ochraniacze
ciała do uprawiania sportu, okładziny ochronne, rękawice sportowe, rękawice bokserskie, rękawice do różnych sztuk walki, osłony
sportowe, torby treningowe i/lub sportowe, torby na sprzęt sportowy i/iub gimnastyczny, torby i pokrowce na sprzęt do gier, torby
na narty i deski surfingowe, torby i pokrowce specjalnie przystosowane do sprzętu sportowego, torby i pokrowce przystosowane
do noszenia sprzętu sportowego, bieżnie do ćwiczeń fizycznych,
maty, maty treningowe i/lub maty do ćwiczeń, maty gimnastyczne,
maszyny do ćwiczeń z zakresu fitnessu, sprzęt do fitness, przyrządy
sportowe, akcesoria do fitness, sprzęt siłowy, sprzęt rehabilitacyjny, stacjonarne przyrządy do ćwiczeń siłowych, urządzenia służące
osiąganiu sprawności fizycznej (inne niż do użytku medycznego)
wraz z osprzętem, sprzęt do treningu aerobowego, gry, zabawki,
35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej, a także poprzez
e -sklepy, na aukcjach internetowych, za pomocą domów sprzedaży
wysyłkowej, sprzedaż katalogowa, sprzedaż on-line: kosmetyków,
preparatów i/lub środków kosmetycznych, środków i preparatów
myjących, niemedycznych preparatów do ciała, preparatów pielęgnacyjnych, środków do czyszczenia, mycia i dezynfekcji sprzętu
sportowego i/lub gimnastycznego, toreb do pakowania, kopert,
woreczków z materiałów tekstylnych, wyrobów tekstylnych, ręczników sportowych, ręczników golfowych, ręczników plażowych,
odzieży, odzieży sportowej, koszulek gimnastycznych, podkoszulek, T-shirtów, bluz, bluzek, obuwia, obuwia sportowego, nakryć
głowy, rękawic, skarpetek, spodni, spódnic, swetrów, pasków, artykułów sportowych i gimnastycznych, artykułów do zajęć fitness,
przyrządów do ćwiczeń fizycznych, worków treningowych, piłek,
rowerów treningowych i stacjonarnych, przyrządów stosowanych
w kulturystyce, hantli, skakanek, gum, stoperów, ochraniaczy jako
artykułów sportowych, (części strojów sportowych), ochraniaczy
ciała do uprawiania sportu, okładzin ochronnych, rękawic sportowych, rękawic bokserskich, rękawic do różnych sztuk walki, osłon
sportowych, toreb treningowych i/lub sportowych, toreb na sprzęt
sportowy i/lub gimnastyczny, toreb i pokrowców na sprzęt do gier,
toreb na narty i deski surfingowe, toreb i pokrowców specjalnie
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przystosowanych do sprzętu sportowego, toreb i pokrowców
przystosowanych do noszenia sprzętu sportowego, bieżni do ćwiczeń fizycznych, mat, mat treningowych i/lub mat do ćwiczeń, mat
gimnastycznych, maszyn do ćwiczeń z zakresu fitnessu, sprzętu
do fitness, przyrządów sportowych, akcesoriów do fitness, sprzętu siłowego, sprzętu rehabilitacyjnego, stacjonarnych przyrządów
do ćwiczeń siłowych, urządzeń służących osiąganiu sprawności fizycznej (inne niż do użytku medycznego) wraz z osprzętem, sprzętu do treningu aerobowego, gier, zabawek, ręczników tekstylnych,
plecaków, toreb, toreb sportowych, parasoli, walizek, urządzeń
do bezprzewodowej transmisji dźwięku, w tym nadajników, odbiorników, urządzeń do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania
dźwięku i/lub obrazów, programów i oprogramowania komputerowego niezależnie od mediów rejestrujących lub środków rozpowszechniania, magnetycznych, cyfrowych i optycznych nośników
danych, aplikacji na telefony oraz wymienione urządzenia, aplikacji na urządzenia mobilne, reklama, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, organizowanie, prowadzenie i/lub nadzór
programów lojalnościowych i/lub motywacyjnych, w tym w zakresie kultury fizycznej i/lub zdrowego stylu życia i/lub odżywiania,
programy promocyjne, zarządzanie w działalności handlowej i/lub
usługowej, przetwarzanie danych, dostarczanie informacji gospodarczych, dystrybucja towarów w celach reklamowych, dystrybucja
materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie informacji handlowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, public relations, usługi marketingowe, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, w tym także
w sieci Internet, udostępnianie internetowego serwisu promocyjnego, usługi konsultacyjne i doradcze dotyczące wyżej wymienionych usług, informacja o wyżej wymienionych towarach i usługach,
38 usługi związane z prowadzeniem portali internetowych, tj. usługi przesyłania danych, dźwięku i obrazu przez portale komunikacyjne i informacyjne, elektroniczne serwisy informacyjne, elektroniczne pozyskiwanie i przekazywanie wiadomości, udostępnianie
internetowego forum dyskusyjnego, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przesyłanie informacji i danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi poczty elektronicznej, usługi zbierania i przekazywania informacji przez sieć
Internet, elektroniczne publikacje w sieci Internet, transmisje multimedialne, udostępnianie nagrań video oraz zdjęć, świadczenie
usług za pośrednictwem komputera, w tym usługi komunikacyjne,
usługi ogłoszeń elektronicznych, udostępnianie i rozpowszechnianie elektronicznych biuletynów i/lub newsletterów, elektroniczne
publikacje, usługi konsultacyjne, informacyjne i doradcze dotyczące wyżej wymienionych usług, informacja o wyżej wymienionych
usługach, 41 elektroniczne publikacje w sieci Internet, udostępnianie i rozpowszechnianie elektronicznych biuletynów i/lub newsletterów, elektroniczne publikacje .

(111) 297285
(220) 2016 02 18
(210) 452477
(151) 2017 05 13
(441) 2016 05 23
(732) KAZOJĆ KATARZYNA PERFECT CONSTRUCTION, Sopot, PL.
(540) PERFECT construction
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi budowlane wykonywane wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, naprawy, usługi instalacyjne z wyłączeniem instalacji elektrycznych, usługi odnawiania mieszkań, usługi wykańczania wnętrz, wykańczanie wnętrz pod klucz, renowacja mebli, usługi
hydrauliczne, doradztwo inżynieryjne, sprzątanie nieruchomości,
42 usługi w zakresie projektowania wnętrz oraz usługi informacyjne
i doradcze w tym zakresie, wzornictwo przemysłowe.
(111) 297286
(220) 2016 04 21
(151) 2017 04 13
(441) 2016 06 20
(732) ZIELIŃSKI ADAM, Gołymin-Ośrodek, PL.
(540) rentabar.pl

(210) 455310

Nr 10/2017

(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 01.01.01, 01.01.02, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, wynajem pomieszczeń i lokali, 43 wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej,
wypożyczanie mebli podświetlanych, wypożyczanie barów i lad, wypożyczanie regałów, wypożyczanie sof i siedzisk, krzeseł, stolików,
wypożyczanie lamp i donic, wypożyczanie dywanów, mównic, wieszaków, wypożyczanie parasoli i namiotów.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 297287
(220) 2016 06 03
(210) 457343
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) PRZYBYSZEWSKI OSKAR API CONNECT, Międzyzdroje, PL.
(540) API Info Mobilny Informator Noclegowy
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, niebieski, błękitny
(531) 02.07.23, 10.03.04, 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, elektroniczne urządzenia nawigacyjne, oprogramowanie do systemów nawigacyjnych GPS, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, 39 informacje dotyczące transportu
i podróży, świadczenie usług w zakresie informacji podróżnej, udostępnianie informacji turystycznych za pomocą komputerowej bazy
danych, udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży,
udzielanie informacji online na temat podróży, udzielanie informacji
turystycznej za pomocą komputera, udzielanie informacji turystycznych, udzielanie informacji związanych z trasami podróży, usługi
agencji planowania podróży, usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, usługi przewodników turystycznych, usługi
rezerwacji podróży turystycznych, usługi towarzyszenia podróżnym,
zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem,
usługi organizowania wycieczek, 43 elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, informacja na temat hoteli, informacja
o usługach restauracyjnych, organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, organizowanie zakwaterowania tymczasowego, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, udzielanie informacji online
dotyczących rezerwacji zakwaterowania na czas wakacji, usługi
agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania [time share], usługi
biur turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowań, usługi biur
zakwaterowania, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu.
(111) 297288
(220) 2016 06 02
(210) 457249
(151) 2017 04 21
(441) 2016 12 19
(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) 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 kompu-

Nr 10/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

terowe, 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 materiały reklamowe, materiały drukowane, afisze, czasopisma, publikacje prasowe, rysunki, albumy, broszury, kalendarze,
fotografie, reprodukcje graficzne, katalogi, ulotki, wydruki graficzne,
naklejki i nalepki, periodyki, galanteria papiernicza, materiały piśmienne, artykuły biurowe, artykuły papiernicze, banery wystawowe
wykonane z papieru lub kartonu, komiksy, postery i plakaty, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, karty muzyczne z życzeniami, materiały do nauczania, 25 odzież, T-shirty, obuwie, nakrycia
głowy, akcesoria odzieżowe, paski, skarpety, 35 reklama, promocja
radiowa przez Internet, w tym na portalach internetowych, organizacja kampanii reklamowych, usługi reklamowej agencji radiowej,
badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe i Internet, 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, 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, subskrypcja programów radiowych, badania percepcji programów radiowych
i telewizyjnych oraz analiz wyników, promocje i pośrednictwo sprzedaży, projektowanie i pośrednictwo w rozpowszechnianiu reklam radiowych i w sieci Internet w tym na portalach internetowych, 38 emisja radiowa, radiofonia, 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, monitorowanie mediów elektronicznych i stacji radiowych poprzez nagrywanie wybranych audycji i informacji, 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, rozpowszechnianie programów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi portali internetowych i stron fanpage w serwisach społecznościowych obejmujące m.in. przesyłanie
za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych
i dźwiękowych, prowadzenie i organizowanie transmisji, retransmisja programów, wykorzystanie znaku firmowego w reklamie, promocji, działaniach marketingowych promujących firmę, usługę lub
produkt w związku z wizerunkiem czy prestiżem, monitorowanie
radiowych mediów elektronicznych, dostarczanie informacji multimedialnej na życzenie, aranżacja i leasing czasu dostępu do baz
komputerowych, 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,
organizacja czasu wolnego poprzez organizowanie imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, prowadzenie i udział w koncertach, spektaklach, pokazach, imprezach
rozrywkowych, kulturalnych, obsługa imprez okolicznościowych,
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,
planowanie, aranżacja, produkcja i montaż wszelkiego rodzaju dla
radia, on-line i na zlecenie, oraz dla wszelkiego typu mediów, produkcja, powielanie, prezentacje i użyczanie nagrań dźwiękowych,
prowadzenie on-line klubów towarzyskich, klubów edukacyjnych
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i tematycznych na falach radiowych i w Internecie, elektroniczne
publikacje w tym publikacje dźwięku, informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z bazy danych lub z Internetu, 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, produkcja programów radiowych o charakterze
biznesowym, tworzenie serwisów informacyjnych, organizowanie
programów edukacyjnych i rozrywkowych, udostępnianie publikacji
poprzez sieć internetową, współpraca stacji radiowych i telewizyjnych przy produkcji programów radiowych i telewizyjnych, 42 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) 297289
(220) 2016 06 02
(210) 457253
(151) 2017 04 21
(441) 2016 12 19
(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Chill out
(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 materiały reklamowe, materiały drukowane, afisze, czasopisma, publikacje prasowe, rysunki, albumy, broszury, kalendarze,
fotografie, reprodukcje graficzne, katalogi, ulotki, wydruki graficzne,
naklejki i nalepki, periodyki, galanteria papiernicza, materiały piśmienne, artykuły biurowe, artykuły papiernicze, banery wystawowe
wykonane z papieru lub kartonu, komiksy, postery i plakaty, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, karty muzyczne z życzeniami, materiały do nauczania, 25 odzież, T-shirty, obuwie, nakrycia
głowy, akcesoria odzieżowe, paski, skarpety, 35 reklama, promocja
radiowa przez Internet, w tym na portalach internetowych, organizacja kampanii reklamowych, usługi reklamowej agencji radiowej,
badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe i Internet, 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, 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,
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wypożyczanie czasu i powierzchni reklamowej w mediach komunikacji publicznej, wypożyczanie materiałów reklamowych, subskrypcja programów radiowych, badania percepcji programów radiowych
i telewizyjnych oraz analiz wyników, promocje i pośrednictwo sprzedaży, projektowanie i pośrednictwo w rozpowszechnianiu reklam radiowych i w sieci Internet w tym na portalach internetowych, 38 emisja radiowa, radiofonia, 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, monitorowanie mediów elektronicznych i stacji radiowych poprzez nagrywanie wybranych audycji i informacji, 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, rozpowszechnianie programów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi portali internetowych i stron fanpage w serwisach społecznościowych obejmujące m.in. przesyłanie
za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych
i dźwiękowych, prowadzenie i organizowanie transmisji, retransmisja programów, wykorzystanie znaku firmowego w reklamie, promocji, działaniach marketingowych promujących firmę, usługę lub
produkt w związku z wizerunkiem czy prestiżem, monitorowanie
radiowych mediów elektronicznych, dostarczanie informacji multimedialnej na życzenie, aranżacja i leasing czasu dostępu do baz
komputerowych, 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,
organizacja czasu wolnego poprzez organizowanie imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, prowadzenie i udział w koncertach, spektaklach, pokazach, imprezach
rozrywkowych, kulturalnych, obsługa imprez okolicznościowych,
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,
planowanie, aranżacja, produkcja i montaż wszelkiego rodzaju dla
radia, on-line i na zlecenie, oraz dla wszelkiego typu mediów, produkcja, powielanie, prezentacje i użyczanie nagrań dźwiękowych,
prowadzenie on-line klubów towarzyskich, klubów edukacyjnych
i tematycznych na falach radiowych i w Internecie, elektroniczne
publikacje w tym publikacje dźwięku, informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z bazy danych lub z Internetu, 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, produkcja programów radiowych o charakterze
biznesowym, tworzenie serwisów informacyjnych, organizowanie
programów edukacyjnych i rozrywkowych, udostępnianie publikacji
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poprzez sieć internetową, współpraca stacji radiowych i telewizyjnych przy produkcji programów radiowych i telewizyjnych, 42 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) 297290
(220) 2016 06 02
(210) 457281
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Aleja Gwiazd ZET Gold
(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 materiały reklamowe, materiały drukowane, afisze, czasopisma, publikacje prasowe, rysunki, albumy, broszury, kalendarze,
fotografie, reprodukcje graficzne, katalogi, ulotki, wydruki graficzne,
naklejki i nalepki, periodyki, galanteria papiernicza, materiały piśmienne, artykuły biurowe, artykuły papiernicze, banery, komiksy,
postery i plakaty, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
karty muzyczne z życzeniami, materiały do nauczania, 25 odzież,
T-shirty, obuwie, nakrycia głowy, akcesoria, paski, skarpety, 35 reklama, promocja radiowa przez Internet, w tym na portalach internetowych, organizacja kampanii reklamowych, usługi reklamowej
agencji radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez
sieci radiowe i Internet, monitorowanie radiowych mediów elektronicznych, 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, 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,
subskrypcja programów radiowych, zapis wybranych danych i określenie ich zawartości w sieciach, badania percepcji programów radiowych i telewizyjnych oraz analiz wyników, promocje i pośrednictwo
sprzedaży, projektowanie i pośrednictwo w rozpowszechnianiu reklam radiowych i w sieci Internet w tym na portalach internetowych,
wykorzystanie znaku firmowego w reklamie, promocji, działaniach
marketingowych promujących firmę, usługę lub produkt w związku
z wizerunkiem czy prestiżem, wykorzystanie znaku firmowego w reklamie, produkcji, działaniach marketingowych promujących firmę,
usługę lub produkt w związku z wizerunkiem czy prestiżem, 38 emisja radiowa, radiofonia, 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, monitorowanie mediów elektronicznych i stacji radiowych poprzez nagrywanie wybranych audycji i informacji, 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, rozpowszechnianie programów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi portali internetowych
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i stron fanpage w serwisach społecznościowych obejmujące m.in.
przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych,
obrazowych i dźwiękowych, prowadzenie i organizowanie transmisji, retransmisja programów, udostępnianie publikacji poprzez sieć
internetową, usługi aranżacji i leasingu czasu dostępu do baz komputerowych, 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, organizacja czasu wolnego, 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, planowanie, aranżacja,
produkcja i montaż audycji radiowych, on-line i na zlecenie, oraz
dla mediów masowych (gazety, czasopisma, plakaty, bilboardy, banery, wielkonakładowe książki, radio, telewizja, płyty, kasety, filmy,
Internet), produkcja, powielanie, prezentacje i użyczanie nagrań
dźwiękowych, prowadzenie on-line klubów towarzyskich, klubów
edukacyjnych i tematycznych na falach radiowych i w internecie,
elektroniczne publikacje w tym publikacje dźwięku, streaming dostarczany on-line z bazy danych lub z Internetu, 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, koprodukcje stacji radiowej ze stacjami telewizyjnymi, produkcja programów radiowych o charakterze biznesowym,
42 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) 297291
(220) 2016 06 02
(210) 457309
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Pobudzenie
(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 nadaw-
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cze, 16 materiały reklamowe, materiały drukowane, afisze, czasopisma, publikacje prasowe, rysunki, albumy, broszury, kalendarze,
fotografie, reprodukcje graficzne, katalogi, ulotki, wydruki graficzne,
naklejki i nalepki, periodyki, galanteria papiernicza, materiały piśmienne, artykuły biurowe, artykuły papiernicze, banery, komiksy,
postery i plakaty, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
karty muzyczne z życzeniami, materiały do nauczania, 25 odzież,
T-shirty, obuwie, nakrycia głowy, akcesoria 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 itp., organizacja kampanii reklamowych, usługi reklamowej agencji radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe i Internet, monitorowanie radiowych mediów
elektronicznych, 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 itp.,
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, subskrypcja programów
radiowych, zapis wybranych danych i określenie ich zawartości w sieciach, badania percepcji programów radiowych i telewizyjnych oraz
analiz wyników, promocje i pośrednictwo sprzedaży, projektowanie
i pośrednictwo w rozpowszechnianiu reklam radiowych i w sieci Internet w tym na portalach internetowych jak Facebook, YouTube,
Instagram itp., 38 emisja radiowa, radiofonia, 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,
monitorowanie mediów elektronicznych i stacji radiowych poprzez
nagrywanie wybranych audycji i informacji, tworzenie serwisów
informacyjnych, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału
radiowego, odbiorników radiowych, koprodukcje stacji radiowej
ze stacjami telewizyjnymi, 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 m.in. przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji
tekstowych, obrazowych i dźwiękowych, prowadzenie i organizowanie transmisji, retransmisja programów, udostępnianie publikacji poprzez sieć internetową, wykorzystanie znaku w reklamie,
promocji, sponsoringu i wskazaniach sponsoringowych w/w usług,
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, organizacja czasu wolnego, 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, planowanie, aranżacja, produkcja
i montaż wszelkiego rodzaju dla radia, on-line i na zlecenie oraz dla
wszelkiego typu mediów, produkcja, powielanie, prezentacje i użyczanie nagrań dźwiękowych, prowadzenie on-line klubów towarzyskich, klubów edukacyjnych i tematycznych na falach radiowych
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i w Internecie: elektroniczne publikacje w tym publikacje dźwięku,
streaming dostarczany on-line z bazy danych lub z Internetu, 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 zarządzanie i eksploatacja praw autorskich
i praw własności przemysłowej na rzecz osób trzecich, 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 -nadawczych w dziedzinie mediów.

(111) 297292
(220) 2016 06 06
(210) 457449
(151) 2017 04 24
(441) 2017 01 02
(732) NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRIMADENT
SPÓŁKA CYWILNA, Rzeszów, PL.
(540) PRIMADENT
(540)

Kolor znaku: szary, fioletowy
(531) 02.09.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 44 dopasowywanie protez, dopasowywanie przyrządów protetycznych, doradztwo związane ze stomatologią, konsultacje dentystyczne, pomoc stomatologiczna, stomatologia kosmetyczna, usługi dentystyczne, usługi doradcze dotyczące implantów
protetycznych, usługi kliniki dentystycznej, usługi ortodontyczne,
usługi w zakresie wybielania zębów.
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tarda, muesli, jogurty mrożone, miód, mięso zapiekane w cieście,
mąka, makarony, majonezy, lukier do ciast, sól kuchenna, krakersy,
kisze, keczup, kanapki, herbatniki, guma do żucia, drożdże, enzymy
do ciast, dodatki do ciast, składniki do przygotowywania ciast, dodatki do pieczenia chleba, składniki do pieczenia chleba, dekoracje
cukiernicze do ciast, cynamon, cykoria jako substytut kawy, chałwa, bułki, słodkie bułki, budyń, brioszki, wafle, batony, biszkopty,
batony, czekolady, cukierki, czekoladki, galaretki owocowe(słodycze), galaretki nadziewane, ciastka, puddingi, desery na zimno typu
pianka, tosty, naleśniki, proszek do pieczenia, wyroby czekoladowe i czekoladopodobne, tapioka, sago, 32 napoje bezalkoholowe,
piwo, napoje na bazie piwa, napoje niegazowane, musujące lub
gazowane, wody mineralne, wody stołowe, wody źródlane, napoje aromatyzowane, napoje o smaku owocowym i na bazie owoców,
soki owocowe i warzywne, nektary, koktajle owocowe, lemoniady,
napoje na bazie słodu, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące,
syropy, ekstrakty i esencje oraz inne preparaty do produkcji napojów bezalkoholowych, 35 sprzedaż artykułów spożywczych i wyrobów alkoholowych, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie przedsiębiorstwami, organizowanie przedsiębiorstw,
tworzenie sieci franchisingowych i zarządzanie takimi sieciami,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, działalność reklamowa, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, prospektów, broszur, druków, pomoc w zarządzaniu
przedsiębiorstwami, organizowanie wystaw i pokazów handlowych, zarządzanie restauracjami, kawiarniami, lodziarniami i punktami gastronomicznymi, pozyskiwanie informacji o restauracjach,
kawiarniach, lodziarniach i punktach gastronomicznych, usługi
doradcze w zakresie restauratorstwa, badanie rynku i analizy kosztów, zgrupowanie na rzecz osób trzecich artykułów spożywczych
takich jak: lody, słodycze, desery, kawa, herbata, napoje oraz innych
artykułów takich jak: wyroby porcelanowe, filiżanki, kubeczki pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w kawiarniach, lodziarniach, kafeteriach, sklepach, hurtowniach a także
za pomocą sieci komputerowej, 43 usługi w zakresie działalności
gastronomicznej, usługi w zakresie prowadzenia lodziarni, kawiarni,
kafeterii i innych zakładów gastronomicznych oferujących przygotowaną do konsumpcji żywność i napoje, przygotowywanie i sprzedaż żywności „na wynos”, usługi gastronomiczne, catering, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi z zakresu zaopatrywania
w żywność na zamówienie, także za pomocą sieci komputerowej
w systemie on-line, usługi hotelarskie, usługi z zakresu tymczasowego zakwaterowania, wynajmowanie sal, organizowanie przyjęć,
bankietów oraz eventów, doradztwo kulinarne, serwowanie żywności i napojów, usługi degustacji win, usługi doradców w zakresie win,
wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej.

(111) 297294
(220) 2016 06 20
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) WOJEWÓDZTWO POMORSKIE, Gdańsk, PL.
(540) Pętla Żuławska
(540)

(210) 458028

(111) 297293
(220) 2016 06 19
(210) 458026
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) JUDYCKA HALINA, JUDYCKI JANUSZ ALBERT LUKULLUS
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) LUKULLUS
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 chleb, ciasta, wyroby cukiernicze, piekarnicze, słodycze, lody, cukier, słodziki naturalne, skrobia do celów spożywczych,
przyprawy, przekąski zbożowe, przekąski ryżowe, paszteciki, napoje na bazie kawy, kawa mrożona, namiastki kawy, napoje na bazie
herbaty, herbata mrożona, napoje na bazie kakao, napoje na bazie
czekolady, napoje na bazie yerba mate, herbata, kawa, kawa zbożowa, kakao, yerba mate, aromaty kawowe, aromaty do herbaty, musz-

Kolor znaku: zielony, fioletowy
(531) 07.01.13, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 dzierżawa nieruchomości, zarządzanie majątkiem
nieruchomym, 39 udzielanie informacji związanych z przebiegiem
tras turystycznych, organizowanie zwiedzania turystycznego, organizowanie wycieczek, w tym wycieczek drogą wodną, informacja turystyczna związana z podróżami oraz usługi dla podróżnych mieszczące się w tej klasie, organizacja i prowadzenie wycieczek, a także
dostarczanie informacji o transporcie, wypożyczanie sprzętu wodnego, wynajmowanie miejsc parkingowych, transport promowy,
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transport rzeczny, rezerwacja miejsc na podróż, 41 rozrywka, usługi
sportowe i kulturalne, udostępnianie ośrodków rekreacji, informacja o rekreacji i wypoczynku, 42 usługi w zakresie tworzenia map
w związku z wytyczaniem tras turystycznych, 43 usługi zakwaterowania, usługi hotelarskie i motele.

(111) 297295
(220) 2016 06 20
(210) 458076
(151) 2017 03 31
(441) 2016 12 05
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI, Eskisehir, TR.
(540) ETi puf
(540)

Kolor znaku: brązowy, jasnobrązowy, biały, czerwony, czarny,
kremowy
(531) 08.01.07, 08.01.10, 08.01.22, 08.01.23, 04.05.02, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.06, 29.01.07
(510), (511) 30 ciastka, ciasteczka.
(111) 297296
(220) 2016 06 21
(210) 458110
(151) 2017 03 31
(441) 2016 12 05
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) PULSAREN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 297297
(220) 2016 06 21
(210) 458134
(151) 2017 03 31
(441) 2016 12 05
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) RECALVIT D
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 297298
(220) 2016 06 21
(210) 458160
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) ELWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zabierzów, PL.
(540) ELWAR
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, 37 nadzór budowlany, usługi budowlane, instalacje elementów budowlanych, budowa i konserwacja rurociągów,
usługi budowlano -montażowe w zakresie elektroenergetycznym
i telekomunikacyjnym, instalowanie i napraw urządzeń elektrycznych, 42 opracowywanie projektów budowlanych, wykonawstwo
dokumentacji technicznych, ekspertyzy techniczne i ekonomiczne
w zakresie urządzeń elektroenergetycznych, badania techniczne,
projektowanie i doradztwo w zakresie robót elektroenergetycznych,
nadzór i inspekcja techniczna.

(111) 297299
(220) 2016 06 22
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) DAGOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puck, PL.
(540) DAGOMA 1880
(540)

3745
(210) 458175

Kolor znaku: żółty, zielony
(531) 27.05.01, 27.07.01, 01.15.11, 29.01.12
(510), (511) 1 ocet spirytusowy, octany, 29 mięso, ekstrakty i wyroby
z mięsa, konserwy mięsne, przetwory mięsne, galaretki mięsne, pasztet z wątróbki, ryby konserwowane, rybne konserwy, oleje i tłuszcze,
jadalne, pulpety, klopsiki, gołąbki, sałatki owocowe, sałatki warzywne, owoce i warzywa konserwowane, mrożone i suszone, galaretki,
konfitury, dżemy, pikle, soki warzywne do przyrządzania potraw,
mleko, produkty mleczne, napoje mleczne, 30 kawa, herbata, kakao,
ryż, mąka, preparaty zbożowe, chleb, wyroby piekarnicze i cukiernicze, sól, piwny ocet, ocet winny, miód, słodycze, drożdże, proszki
do pieczenia, musztardy, majonezy, makarony, paszteciki w cieście,
przyprawy, sosy, sosy do sałatek.
(111) 297300
(220) 2016 06 23
(210) 458258
(151) 2017 04 24
(441) 2017 01 02
(732) AMC SYSTEM SPÓŁKA JAWNA TOMASZ MORAWIEC, JÓZEF
ŻURAWSKI, Brzezie, PL.
(540) citi lens
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.15
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę oraz instalacje sanitarne, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe.
(111) 297301
(220) 2016 07 04
(210) 458329
(151) 2017 03 31
(441) 2016 12 05
(732) NUTRIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, PL.
(540) Neuroloxan
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, preparaty zawierające mikroelementy dla ludzi, mineralne suplementy diety,
napoje lecznicze, odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe, dodatki uzupełniające do żywności o działaniu leczniczym,
zioła lecznicze, napary i herbatki lecznicze, żywność dla niemowląt, leki weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, suplementy
lecznicze do żywności dla zwierząt, suplementy odżywcze do pasz
dla zwierząt gospodarskich, suplementy witaminowe i mineralne
dla zwierząt domowych, suplementy diety dla zwierząt domowych
w postaci przekąsek, dodatki odżywcze do żywności dla zwierząt,
do celów medycznych, preparaty i substancje weterynaryjne, preparaty farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego, dietetyczne
substancje przystosowane do użytku weterynaryjnego, dietetyczna żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego, 31 karmy
i pasze dla zwierząt, produkty spożywcze dla zwierząt, wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt.

3746
(111) 297302
(220) 2016 06 28
(151) 2017 04 26
(441) 2016 08 29
(732) KABEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) SAREGO REZYDENCJA
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 458365

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, usługi
w zakresie marketingu, promocji i reklamy związanej z nieruchomościami, 36 usługi w zakresie nieruchomości, dzierżawa lub wynajem
budynków, dzierżawa i najem majątku nieruchomego, pobieranie
czynszów, organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie
wynajmu mieszkań, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości
za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości,
usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi wynajmu
mieszkań, usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, wynajem mieszkań, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, wynajem nieruchomości, wynajem mieszkań,
studio i pokoi, administrowanie nieruchomościami, dostarczanie
informacji dotyczących nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości,
dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, organizowanie
umów dzierżawy i najmu nieruchomości, leasing nieruchomości,
pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, usługi agencji
nieruchomości, sporządzanie umów najmu, obrót nieruchomościami, wycena nieruchomości, usługi inwestycyjne związane z nieruchomościami, 37 usługi budowlane, usługi w zakresie instalacji
elektrycznych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, grzewczych,
klimatyzacyjnych, telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych,
usługi budowlano -remontowe, budowlane usługi pomocnicze, naprawa i konserwacja budynków, naprawa i konserwacja budynków
biurowych.
(111) 297303
(220) 2016 07 01
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) AUTOGALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PREMIUMOUTLET.PL
(540)
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hurtowa i detaliczna pojazdów mechanicznych, części i akcesoria
do pojazdów specjalistycznych i uniwersalnych, obrót paliwami
stałymi, ciekłymi, gazowymi oraz produktami pochodnymi, a także obrót towarami na stacjach benzynowych z branży paliwowej
i przemysłowej, w tym czasopisma, książki, mapy, atlasy oraz artykuły powszechnego użytku, doradztwo w zakresie organizowania
i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo handlowe
w zakresie oprogramowania komputerowego i zarządzania zbiorami informatycznymi, doradztwo handlowe w zakresie pojazdów
mechanicznych, analiza kosztów, wynajem maszyn biurowych, specjalistyczne usługi badania rynku i opinii publicznej w zakresie pojazdów mechanicznych, produktów rafineryjnych, paliw i produktów
pochodnych, usługi dystrybucji i rozpowszechniania materiałów
i próbek, druków, prospektów, broszur o charakterze reklamowym,
reklamy radiowej, reklamy telewizyjnej, pokazów towarów, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam w emisjach radiowych i telewizyjnych, organizowanie wystaw handlowych i reklamowych, 36 świadczenie usług finansowych, lokowanie w papiery
wartościowe, handel wierzytelnościami, organizacja przedsięwzięć
finansowych, leasing finansowy, maszyn, urządzeń i nieruchomości,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo kredytowe, zarządzanie nieruchomościami,
37 usługi związane z obsługą i naprawą pojazdów mechanicznych,
samochodowe stacje serwisowe, myjnie samochodowe, usługi prowadzenia stacji paliw, wynajem maszyn i urządzeń budowlanych,
39 usługi w zakresie transportu, w tym transportu pasażerskiego,
drogowego, wodnego, powietrznego i kolejowego, pomoc drogowa, holowanie, pośrednictwo transportowe, przeładunek, załadunek, magazynowanie, składowanie, przechowywanie towarów,
dystrybucja i dostarczanie towarów, paliw, olejów, przesyłek, wynajmowanie pojazdów osobowych i pojazdów transportowych, przewóz osób, działalność kurierska, magazynowanie, konfekcjonowanie
paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz produktów pochodnych.

(111) 297304
(220) 2016 07 01
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 02
(732) AUTOGALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PREMIUM OUTLET
(540)

(210) 458498

(210) 458497

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 pojazdy mechaniczne, pojazdy mechaniczne specjalistyczne, pojazdy mechaniczne uniwersalne, części do pojazdów mechanicznych inne niż do napędów silników, akcesoria do pojazdów
mechanicznych, mianowicie: alarmy antywłamaniowe do pojazdów,
amortyzatory, automatyczne skrzynie biegów, bagażniki do pojazdów, bieżniki opon, błotniki do pojazdów, cylindry hamulcowe,
części blacharskie do karoserii pojazdów, elementy do karoserii pojazdów, dętki do kół, haki holownicze, hamulce do pojazdów, koła
do pojazdów, 35 usługi reklamowe, organizowanie, administrowanie
i zarządzanie promocją, premiowaniem i pozyskiwanie klientów, realizowane na zlecenie telefoniczne, za pomocą sieci komputerowej,
kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowych bazach
danych, pośrednictwo handlowe polegające na zawieraniu transakcji kupna i sprzedaży w zakresie mechaniki pojazdowej, sprzedaż

(531) 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23, 27.05.01
(510), (511) 12 Pojazdy mechaniczne, pojazdy mechaniczne specjalistyczne, pojazdy mechaniczne uniwersalne, części do pojazdów mechanicznych inne niż do napędów silników, akcesoria do pojazdów
mechanicznych, mianowicie: alarmy antywłamaniowe do pojazdów,
amortyzatory, automatyczne skrzynie biegów, bagażniki do pojazdów, bieżniki opon, błotniki do pojazdów, cylindry hamulcowe,
części blacharskie do karoserii pojazdów, elementy do karoserii pojazdów, dętki do kół, haki holownicze, hamulce do pojazdów, koła
do pojazdów., 35 Usługi reklamowe, organizowanie, administrowanie i zarządzanie promocją, premiowaniem i pozyskiwanie klientów, realizowane na zlecenie telefoniczne, za pomocą sieci komputerowej, kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowych
bazach danych, pośrednictwo handlowe polegające na zawieraniu
transakcji kupna i sprzedaży w zakresie mechaniki pojazdowej, sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów mechanicznych, części i akcesoria do pojazdów specjalistycznych i uniwersalnych, obrót paliwami
stałymi, ciekłymi, gazowymi oraz produktami pochodnymi, a także
obrót towarami na stacjach benzynowych z branży paliwowej i przemysłowej, w tym czasopisma, książki, mapy, atlasy oraz artykuły powszechnego użytku, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo handlowe w zakresie
oprogramowania komputerowego i zarządzania zbiorami informatycznymi, doradztwo handlowe w zakresie pojazdów mechanicz-
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nych, analiza kosztów, wynajem maszyn biurowych, specjalistyczne
usługi badania rynku i opinii publicznej w zakresie pojazdów mechanicznych, produktów rafineryjnych, paliw i produktów pochodnych, usługi dystrybucji i rozpowszechniania materiałów i próbek,
druków, prospektów, broszur o charakterze reklamowym, reklamy
radiowej, reklamy telewizyjnej, pokazów towarów, wynajmowania
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam w emisjach radiowych
i telewizyjnych, organizowanie wystaw handlowych i reklamowych,
obrót paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi oraz produktami pochodnymi., 36 Świadczenie usług finansowych, lokowanie w papiery
wartościowe, handel wierzytelnościami, organizacja przedsięwzięć
finansowych, leasing finansowy, maszyn, urządzeń i nieruchomości,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo kredytowe, zarządzanie nieruchomościami., 37 Usługi związane z obsługą i naprawą pojazdów mechanicznych, samochodowe stacje serwisowe, myjnie samochodowe, usługi
prowadzenia stacji paliw, wynajem maszyn i urządzeń budowlanych,
39 Usługi w zakresie transportu, w tym transportu pasażerskiego,
drogowego, wodnego, powietrznego i kolejowego, pomoc drogowa, holowanie, pośrednictwo transportowe, przeładunek, załadunek, magazynowanie, składowanie, przechowywanie towarów,
dystrybucja i dostarczanie towarów, paliw, olejów, przesyłek, wynajmowanie pojazdów osobowych i pojazdów transportowych, przewóz osób, działalność kurierska, magazynowanie, konfekcjonowanie
paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz produktów pochodnych.

(111) 297305
(220) 2016 07 01
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 02
(732) AUTOGALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PREMIUM OUTLET
(540)

(210) 458500

(531) 02.09.16, 27.05.01
(510), (511) 12 Pojazdy mechaniczne, pojazdy mechaniczne specjalistyczne, pojazdy mechaniczne uniwersalne, części do pojazdów mechanicznych inne niż do napędów silników, akcesoria do pojazdów
mechanicznych, mianowicie: alarmy antywłamaniowe do pojazdów,
amortyzatory, automatyczne skrzynie biegów, bagażniki do pojazdów, bieżniki opon, błotniki do pojazdów, cylindry hamulcowe,
części blacharskie do karoserii pojazdów, elementy do karoserii pojazdów, dętki do kół, haki holownicze, hamulce do pojazdów, koła
do pojazdów, 35 Usługi reklamowe, organizowanie, administrowanie
i zarządzanie promocją, premiowaniem i pozyskiwanie klientów, realizowane na zlecenie telefoniczne, za pomocą sieci komputerowej,
kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowych bazach
danych, pośrednictwo handlowe polegające na zawieraniu transakcji kupna i sprzedaży w zakresie mechaniki pojazdowej, sprzedaż
hurtowa i detaliczna pojazdów mechanicznych, części i akcesoria
do pojazdów specjalistycznych i uniwersalnych, obrót paliwami
stałymi, ciekłymi, gazowymi oraz produktami pochodnymi, a także
obrót towarami na stacjach benzynowych z branży paliwowej i przemysłowej, w tym czasopisma, książki, mapy, atlasy oraz artykuły powszechnego użytku, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo handlowe w zakresie
oprogramowania komputerowego i zarządzania zbiorami informatycznymi, doradztwo handlowe w zakresie pojazdów mechanicznych, analiza kosztów, wynajem maszyn biurowych, specjalistyczne
usługi badania rynku i opinii publicznej w zakresie pojazdów mechanicznych, produktów rafineryjnych, paliw i produktów pochodnych, usługi dystrybucji i rozpowszechniania materiałów i próbek,
druków, prospektów, broszur o charakterze reklamowym, reklamy
radiowej, reklamy telewizyjnej, pokazów towarów, wynajmowania
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam w emisjach radiowych
i telewizyjnych, organizowanie wystaw handlowych i reklamowych,
obrót paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi oraz produktami pochodnymi, 36 Świadczenie usług finansowych, lokowanie w papiery
wartościowe, handel wierzytelnościami, organizacja przedsięwzięć
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finansowych, leasing finansowy, maszyn, urządzeń i nieruchomości,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo kredytowe, zarządzanie nieruchomościami,
37 Usługi związane z obsługą i naprawą pojazdów mechanicznych,
samochodowe stacje serwisowe, myjnie samochodowe, usługi prowadzenia stacji paliw, wynajem maszyn i urządzeń budowlanych,
39 Usługi w zakresie transportu, w tym transportu pasażerskiego,
drogowego, wodnego, powietrznego i kolejowego, pomoc drogowa, holowanie, pośrednictwo transportowe, przeładunek, załadunek, magazynowanie, składowanie, przechowywanie towarów,
dystrybucja i dostarczanie towarów, paliw, olejów, przesyłek, wynajmowanie pojazdów osobowych i pojazdów transportowych, przewóz osób, działalność kurierska, magazynowanie, konfekcjonowanie
paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz produktów pochodnych.

(111) 297306
(220) 2016 07 04
(210) 458535
(151) 2017 03 31
(441) 2016 12 05
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) GRILL LOVE
(510), (511) 29 bekon, nieżywy drób, nieżywa dziczyzna, filety rybne, homary nieżywe, kaszanka, kiełbasy, korniszony, korniszony z jarzynami w occie, nieżywe krewetki, nieżywe krewetki różowe, nieżywe langusty, martwy łosoś, nieżywe małże (mięczaki), małże jadalne
nieżywe, mięso, mięso solone, ostrygi nieżywe, nieżywe raki, ryby
nieżywe, ryby solone, martwe sardynki, nieżywe skorupiaki, strzykwy nieżywe, szynka, martwe śledzie, martwy tuńczyk, warzywa
konserwowane, warzywa w puszkach, sałatki warzywne, wątroba,
wędliny, wieprzowina, żywność przygotowana z ryb, 30 anyż, anyż
gwiaździsty, bułki, cheeseburgery, chleb, chow-chow (przyprawa),
gęsty sos chutney (przyprawa), cynamon (przyprawa), gałka muszkatołowa, glazury do szynki, goździki (przyprawa), imbir (przyprawa), kapary, keczup (sos), kisze, sól kuchenna, kurkuma do żywności,
majonezy, marynaty, sosy mięsne, mięso w cieście, mięso zapiekane
w cieście, musztarda, ocet, paszteciki, pieprz, pizze, przyprawy, sosy
do sałatek, siekany czosnek (przyprawa), sosy (przyprawy), sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, szafran (przyprawa), tako, tortille, ziele
angielskie, zioła konserwowane (przyprawy), 31 buraki, cebula świeża (warzywa), cykoria (sałata), dynie, groch świeży, grzyby świeże, kabaczki, karczochy świeże, kasztany jadalne świeże, korzenie jadalne,
kukurydza, ogórki świeże, oliwki świeże, pieprz ziołowy, pory świeże,
sałata świeża, warzywa świeże, ziemniaki, zioła ogrodowe świeże.
(111) 297307
(220) 2016 07 05
(210) 458636
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) SOŚNICKA ANNA MARYSIEŃKA, Kolonia Kokanin, PL.
(540) MARYSIEŃKA CAFE & ICE CREAM 1985
(540)

(531) 27.05.01, 08.01.18, 26.01.01
(510), (511) 29 porcjowane dania gotowe do spożycia, sałatki warzywne, sałatki warzywne z dodatkiem kiełków roślin i/lub zarodków
roślin, sałatki warzywne z dodatkiem owoców, sałatki owocowo-warzywne z dodatkiem przypraw i/lub ziół, dania gotowe z warzyw,
dania gotowe warzywno -mięsne i mięsne, 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, naleśniki, krokiety z mięsem, krokiety z kapustą i grzybami, dania gotowe wegetariańskie, jogurty, kefiry, 30 lody i desery lodowe,
sorbety, sosy do lodów, wyroby cukiernicze i słodycze, gofry, naleśniki, sałatki, kanapki, 43 usługi gastronomiczne, prowadzenie kawiarni, cukierni, kafeterii, prowadzenie barów sałatkowych, restauracji,
barów szybkiej obsługi, barów samoobsługowych, przygotowanie
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posiłków i dań na zamówienie, przygotowanie dań na zamówienie,
przygotowywanie posiłków dietetycznych, catering .

(111) 297308
(220) 2016 07 08
(210) 458848
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) PRESTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dąbrowa, PL.
(540) PRESTON PACKAGING
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, szary, żółty
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 opakowania kartonowe, ulotki, instrukcje, broszury,
40 drukowanie, falcowanie, sztancowanie, klejenie opakowań kartonowych, przygotowywanie materiałów do druku, usługi wykańczania druków polegające na ich składaniu.
(111) 297309
(220) 2016 07 08
(210) 458876
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) FERMA ANTONIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gołaszyn, PL.
(540) Ferma Antonin sukces przez innowacje
(540)

Kolor znaku: biały, szary
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 zwierzęta żywe, 44 hodowla zwierząt, hodowla trzody chlewnej, produkcja rolna polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również
produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz
reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa,
pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa
i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb.
(111) 297310
(220) 2016 07 11
(210) 458954
(151) 2017 03 28
(441) 2016 11 21
(732) SNT INVEST STACHURA SPÓŁKA JAWNA, Gdynia, PL.
(540) Ladies First SANTI
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(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
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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, 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) 297311
(220) 2016 07 11
(210) 459002
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) KASPROWICZ JANUSZ, Wrocław, PL.
(540) WOŁODIA POD SZCZELIŃCEM
(510), (511) 41 organizowanie festiwali, usługi festiwali muzycznych.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 297312
(220) 2016 07 12
(210) 459031
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) JATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin, PL.
(540) Jatech
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do zdalnego sterowania oświetleniem,
czujniki, 11 oświetlenie zewnętrzne, wewnętrzne, sufitowe, ścienne,
podłogowe, awaryjne, bezpieczeństwa, uliczne, laboratoryjne, luminescencyjne, wystawowe, dekoracyjne w tym lampy oświetleniowe,
latarnie oświetleniowe, reflektory oświetleniowe, szkło oświetleniowe, oprawy oświetlenia wewnętrznego, oprawy oświetlenia zewnętrznego, oprawy hermetyczne, oprawy oświetlenia sufitowego,
oprawy oświetlenia ściennego, oprawy oświetlenia podłogowego,
oprawy oświetlenia punktowego, oprawy oświetlenia stanowiskowego, oprawy reklamowe, oprawy wpuszczane, oprawy oświetlenia
ulicznego, reklamowe urządzenia i instalacje oświetleniowa, części
do opraw oświetleniowych, 42 usługi projektowania oświetlenia
i systemów oświetleniowych, ekspertyzy w dziedzinie oświetlenia,
sporządzanie ocen, opinii i raportów z dziedziny oświetlenia, doradztwo, w. zakresie planowania zużycia energii.
(111) 297313
(220) 2016 07 12
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) MILOAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MILOAN

(210) 459036
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(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.07.20
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, usługi
bankowe, .
(111) 297314
(220) 2016 07 14
(210) 459112
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) PURA VIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Konstancin-Jeziorna, PL.
(540) IceCUPONe by PURA VIDA GLUTEN FREE GMO FREE HONEY,
honEY Lód o smaku śmietankowym z naturalnym miodem z gór
Ałtaju w wafelku bezglutenowym
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, ciemnoniebieski, jasnoniebieski,
jasnoróżowy, jasnożółty, fioletowy, niebieski, różowy, zielony, żółty
(531) 02.01.02, 08.01.18, 09.07.09, 27.05.01, 29.01.15, 25.01.19
(510), (511) 30 lody, sorbety.
(111) 297315
(220) 2016 07 15
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) POL-FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Prostki, PL.
(540) Sotelli KINGDOM OF TASTE
(540)

(210) 459137

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 makarony, żywność na bazie mąki.
(111) 297316
(220) 2016 07 15
(210) 459146
(151) 2017 03 29
(441) 2016 12 05
(732) ADAMCZYK DOMINIK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO GASTRONOMICZNE ICE-FULL, Tomaszów Mazowiecki, PL.
(540) PREMIUM KARAFKA SZLACHCICA
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty, szary, czerwony
(531) 07.01.09, 05.01.04, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
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(111) 297317
(220) 2016 07 15
(210) 459159
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) MULTIOFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) WOOLER 3D
(510), (511) 7 pióra do druku 3D, ręczne drukarki 3D do użytku
z utwardzalnymi wkładami z tworzyw sztucznych, drukarki 3D, elektryczne pistolety do wyciskania tworzyw sztucznych, urządzenia
do użytku przy wyciskaniu tworzyw sztucznych w celu tworzenia
przedmiotów, 9 drukarki komputerowe, zasilacze do drukarek, elektryczne i elektroniczne pióra do pisania i rysowania.
(111) 297318
(220) 2016 07 18
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) UCZYIBAWI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) UCZY I BAWI.
(540)

(210) 459200

Kolor znaku: różowy, ciemnozielony, jasnozielony, niebieski
(531) 21.01.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 28 zabawki, a mianowicie: puzzle edukacyjne, figurki
kolekcjonerskie, piasek do zabawy dla dzieci, zabawki kreatywne
dla dzieci, zabawki kąpielowe dla dzieci, gry edukacyjne dla dzieci, 35 sprzedaż detaliczna zabawek i materiałów edukacyjnych dla
dzieci, a mianowicie: puzzli edukacyjnych, figurek kolekcjonerskich:
piasku do zabawy dla dzieci, zabawek kreatywnych dla dzieci, zabawek kąpielowych dla dzieci, gier edukacyjnych dla dzieci, a także
drobnych upominków dla dzieci i dorosłych. Prowadzenie sklepu internetowego, który prowadzi sprzedaż zabawek i materiałów edukacyjnych dla dzieci, a mianowicie: puzzli edukacyjnych, figurek kolekcjonerskich, piasku do zabawy dla dzieci, zabawek kreatywnych dla
dzieci, zabawek kąpielowych dla dzieci, gier edukacyjnych dla dzieci.
.
(111) 297319
(220) 2016 07 18
(210) 459230
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) BARTOSZEK ANDRZEJ AGAT BIURO USŁUGOWO-HANDLOWE, BIURO USŁUGOWO -HANDLOWE AGAT-BUS,
Mikulin, PL.
(540) BIURO PODRÓŻY AGAT
(510), (511) 39 usługi transportowe autobusowe, chroniony transport przedmiotów wartościowych, przenoszenie, przewóz bagaży,
rezerwowanie miejsc na podróże, transport podróżnych, organizowanie wycieczek, usługi osób towarzyszących podróżnym, wypożyczanie pojazdów, transport samochodowy, wypożyczanie
samochodów, rezerwacja usług transportowych, transport pasażerski, transport podróżnych, turystyka [zwiedzanie], organizowanie
wycieczek, wypożyczanie samochodów, zwiedzanie turystyczne,
41 organizowanie obozów sportowych, organizowanie przyjęć [rozrywka], udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi dystrybucji biletów [rozrywka], usługi
obozów wakacyjnych [rozrywka], wynajmowanie obiektów sportowych, informacje o wypoczynku, wypożyczanie sprzętu sportowego, organizowanie i obsługa zjazdów.
(111) 297320
(220) 2016 07 18
(210) 459237
(151) 2017 03 29
(441) 2016 12 05
(732) WLR TRAINING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WLR-Training Group
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, w tym w szczególności: szkolenia przemysłowe, szko-
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lenia sportowe, szkolenia edukacyjne, szkolenia personelu, szkolenia
nauczycieli, szkolenia biznesowe, prowadzenie warsztatów, szkolenia,
szkolenia dla dorosłych, usługi szkolenia zawodowego, nauczanie
i szkolenia, szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia w dziedzinie biznesu, udzielanie kursów szkolenia zawodowego, szkolenia w zakresie
technik komunikacyjnych, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, szkolenia z zakresu public relations, usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, szkolenia w zakresie technologii komunikacyjnych, szkolenia w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, usługi szkolenia kadry w dziedzinie handlu
detalicznego, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów,
szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, szkolenia związane z finansami, szkolenia z zakresu
świadczenia usług prawnych, organizowanie i prowadzenie konferencji, wykłady na temat umiejętności marketingowych, nauczanie, nauczanie prawa, nauczanie dotyczące zarządzania, nauczanie w zakresie ekonomii i zarządzania, organizowanie i prowadzenie kongresów.

(111) 297321
(220) 2016 07 19
(210) 459316
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) INFORES POBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przemyśl, PL.
(540) INFORES
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.11, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz poprzez
ofertę bezpośrednią towarów: sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, oprogramowanie komputerowe, elektronika użytkowa
oraz akcesoria do niej, aparaty fotograficzne, nośniki i czytniki danych, programy cyfrowe, gry komputerowe, urządzenia do łączności
bezprzewodowej oraz akcesoria do nich, komputerowe materiały
eksploatacyjne, papier do kserokopiarek, drukarek, artykuły RTV
i AGD, kasy fiskalne, części i akcesoria do pojazdów samochodowych, meble, oświetlenie, zarządzanie w działalności handlowej,
punktami usługowymi, sklepami-detalicznymi, 37 usługi związane
z prowadzeniem serwisu komputerowego, instalowaniem alarmów
przeciwwłamaniowych i monitoring, montaż i serwis kas fiskalnych,
instalacje fotowoltaiczne, instalacje elektryczne, 42 usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej oraz instalacji i konserwacji
oprogramowania, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
doradztwo w wyborze oprogramowania komputerowego.
(111) 297322
(220) 2016 07 20
(210) 459332
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) WOJKIEWICZ ANNA VOYK ANNA WOJKIEWICZ,
KONOPNEKURACJE.PL, Warszawa, PL.
(540) Ganija
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 05.03.14, 24.13.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 odżywcze suplementy diety, oleje lecznicze, zioła lecznicze, balsamy do celów leczniczych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 29 nasiona spożywcze, oleje jadalne, 30 makarony, mąka.
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(111) 297323
(220) 2016 07 21
(210) 459345
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) VEOLI BOTANICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) veoli
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, kremy do twarzy
i do ciała, emulsje do twarzy i do ciała, płyny do twarzy i do ciała,
żele do twarzy i do ciała, pianki do twarzy i do ciała, oliwki i balsamy
do skóry, środki do mycia i pielęgnacji stóp, mydła, środki do mycia
i kąpieli, środki do mycia i pielęgnacji włosów, 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 i kolońskie, olejki eteryczne,
dezodoranty i antyperspiranty, środki do makijażu i demakijażu, fluidy, środki do pielęgnacji i malowania ust, środki do pielęgnacji i malowania paznokci, środki do higieny intymnej, środki do opalania
i chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samoopalania, środki do depilacji, pudry do makijażu, pudry do kąpieli, pudry higieniczne, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej,
artykuły toaletowe, pianki do golenia, żele do golenia, balsamy
po goleniu, 5 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 dała do celów leczniczych, pianki
do twarzy i 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, żelu, oliwek i balsamów dla
skóry alergicznej i wrażliwej, skóry suchej, skóry trądzikowej, skóry
z problemami naczynkowymi, 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 do celów leczniczych, suplementy diety wspomagające odchudzanie
do celów leczniczych, herbaty ziołowe, preparaty farmaceutyczne
przeciw łupieżowi, preparaty farmaceutyczne do włosów, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich jak środki do mycia
i pielęgnacji ciała, urody i higieny, kosmetyki, preparaty kosmetyczne, kremy do twarzy i do ciała, emulsje do twarzy i do ciała, płyny
do twarzy i do ciała, żele do twarzy i do ciała, pianki do twarzy
i do ciała, oliwki i balsamy do skóry, środki do mycia i pielęgnacji
stóp, mydła, środki do mycia i kąpieli, środki do mycia i pielęgnacji
włosów, 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
i kolońskie, olejki eteryczne, dezodoranty i antyperspiranty, środki
do makijażu i demakijażu, fluidy, środki do pielęgnacji i malowania
ust, środki do pielęgnacji i malowania paznokci, środki do higieny
intymnej, środki do opalania i chroniące przed promieniowaniem
ultrafioletowym, środki do samoopalania, środki do depilacji, pudry
do makijażu, pudry do kąpieli, pudry higieniczne, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, artykuły toaletowe, pianki do golenia,
żele do golenia, balsamy po goleniu, 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, 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 naczynkowymi, 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 do celów leczniczych, suplementy diety wspomagające
odchudzanie do celów leczniczych, herbaty ziołowe preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty farmaceutyczne do wło-
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sów 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,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów: środki do mycia
i pielęgnacji ciała, urody i higieny, kosmetyki, preparaty kosmetyczne, kremy do twarzy i do ciała, emulsje do twarzy i do ciała, płyny
do twarzy i do ciała, żele do twarzy i do ciała, pianki do twarzy
i do ciała, oliwki i balsamy do skóry, środki do mycia i pielęgnacji
stóp, mydła, środki do mycia i kąpieli, środki do mycia i pielęgnacji
włosów, 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
i kolońskie, olejki eteryczne, dezodoranty i antyperspiranty, środki
do makijażu i demakijażu, fluidy, środki do pielęgnacji i malowania
ust, środki do pielęgnacji i malowania paznokci, środki do higieny
intymnej, środki do opalania i chroniące przed promieniowaniem
ultrafioletowym, środki do samoopalania, środki do depilacji, pudry
do makijażu, pudry do kąpieli, pudry higieniczne, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, artykuły toaletowe, pianki do golenia,
żele do golenia, balsamy po goleniu, 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, 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 naczynkowymi, 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 do celów leczniczych, suplementy diety
wspomagające odchudzanie do celów leczniczych, herbaty ziołowe, udzielanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie
kosmetyków, środków do mycia i pielęgnacji ciała, urody i higieny,
promocja sprzedaży, informacja o usługach wymienionych wyżej,
44 usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi, usługi salonów kosmetycznych, usługi klinik kosmetycznych, salony fryzjerskie, salony piękności, usługi manicure i pedicure, usługi wizażystów, masaż,
usługi medyczne, chirurgia plastyczna, informacja o usługach wymienionych wyżej.

(111) 297324
(220) 2016 07 20
(210) 459354
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) SENDERSKA-SZTAND AGNIESZKA WILD BUNCH,
Podkowa Leśna, PL.
(540) ZIOLOVE
(510), (511) 3 Kosmetyki: kosmetyki ochronne i regeneracyjne
do pielęgnacji skóry, kosmetyki dla dzieci i niemowląt, kosmetyki
przeciw zmarszczkom, kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry: fitokosmetyki: biokosmetyki: kremy: emulsje, spraye do ciała
(nielecznicze), preparaty kosmetyczne w sprayu (nielecznicze), dezodoranty do ciała w sprayu, . żele: balsamy, toniki, lotiony, mleczka:
kosmetyki kolorowe: kosmetyki do makijażu: środki upiększające,
olejki kosmetyczne: środki perfumeryjne, dezodoranty, środki toaletowe, mydła, olejki eteryczne: środki do pielęgnacji włosów:
szampony do włosów: środki do pielęgnacji skóry głowy, odzywki
do włosów: kosmetyki ujędrniające: kosmetyki przeciw rozstępom:
kosmetyki do biustu: kosmetyki wyszczuplające: kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry: kosmetyki do ciała, środki czystości:
środki do czyszczenia zębów: kosmetyki do pielęgnacji paznokci:
farby: środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu:
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, odświeżacze powietrza, środki czystości: preparaty do pedicure i manicure: sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, antyperspiranty: błota, sole,
algi i wodorosty do celów kosmetycznych!, preparaty do pielęgnacji
zwierząt, 5 produkty farmaceutyczne, leki, wyroby medyczne, zioła, preparaty ziołowe i napary do celów leczniczych, leki ziołowe,
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leki pomocnicze i wspierające leczenie, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do celów leczniczych, produkty i substancje dietetyczne, dietetyczne środki odżywcze, żywność
dietetyczna, żywność dla niemowląt, środki odżywcze do celów
leczniczych, materiały opatrunkowe, środki odkażające, preparaty
i artykuły dentystyczne, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty
i artykuły weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, dermokosmetyki, kosmetyki o działaniu leczniczym,
kosmetyki o działaniu leczniczym dla dzieci i niemowląt, maści,
balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych
i medycznych, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie
osobistej, 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi w zakresie sprzedaży w sklepach, hurtowniach,
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż online), sprzedaż wysyłkowa,
katalogowa, na podstawie zamówień telefonicznych następujących
towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież damska, odzież
męska, odzież dziecięca, perfumy, kosmetyki, urządzenie kosmetyczne, urządzenia do pielęgnacji ciała i urody, środki czystości,
okulary, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, akcesoria
okularowe, etui, futerały, torby: na komputery, laptopy, notebooki,
sprzęt fotograficzny, kamery, obudowy do sprzętu i akcesoriów
komputerowych, obudowy do: telefonów, smartfonów, tabletów,
sprzętu telekomunikacyjnego i audio -wizualnego, breloki, biżuteria, wyroby jubilerskie, zegarki, zegary, przyrządy chronometryczne, akcesoria skórzane oraz z imitacji skóry, torby, torebki, aktówki,
teczki, etui, portfele, portmonetki, wizytowniki, paski, walizy i torby
podróżne, parasolki, futra, wyroby futrzarskie, meble, leżaki, artykuły wyposażenia wnętrz, oświetlenie, artykuły dekoracyjne, przybory
kuchenne i gospodarstwa domowego, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, tekstylia i wyroby włókiennicze, ręczniki, świeczki,
publikacje elektroniczne, wydawnictwa multimedialne, audiobooki,
gry komputerowe, książki, albumy, artykuły piśmienne, artykuły
papiernicze, karty podarunkowe, gry, zabawki, artykuły sportowe,
pamięci USB, pendrivy, sprzęt radiowo -telewizyjny, sprzęt audiowizualny, sprzęt i akcesoria komputerowe, telefony i sprzęt telekomunikacyjny, artykuły spożywcze, czekolady, kawa, kakao, napoje,
tytoń, wyroby tytoniowe, przybory dla palaczy, kosmetyki ochronne
i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki dla dzieci i niemowląt, kosmetyki kolorowe, kosmetyki do makijażu, środki upiększające,
środki perfumeryjne, dezodoranty, środki toaletowe, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, farby,
substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, odświeżacze powietrza, preparaty do pielęgnacji zwierząt, produkty farmaceutyczne, leki, wyroby medyczne, zioła, preparaty ziołowe i napary, suplementy diety i preparaty
dietetyczne, produkty i substancje dietetyczne, dietetyczne środki
odżywcze, żywność dietetyczna, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, artykuły dentystyczne, preparaty i artykuły higieniczne, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, kosmetyki
o działaniu leczniczym, środki sanitarne stosowane w lecznictwie
i higienie osobistej, reklama, zarządzanie w działalności handlowej,
administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, doradztwo
handlowe, promocja sprzedaży, agencje importowo -eksportowe,
poszukiwanie partnerów handlowych, tworzenie przedstawicielstw
handlowych, pośrednictwo handlowe, informacja handlowa, promocja sprzedaży, wdrażanie produktów na rynek, pokazy towarów,
organizowanie giełd, targów, aukcji, przetargów, imprez handlowych, organizowanie wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych, organizacja stanowisk na targach handlowych, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności handlowej
i gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością handlową, opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie zbiorami
informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach
danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne
dla konsumentów, administrowanie i organizacja usług sprzedaży
wysyłkowej, doradztwo i informacje na temat obsługi klienta, zarządzania produktami oraz cen w serwisach internetowych w związku
z zakupami dokonywanymi przez Internet, organizowanie zakupów
zbiorowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, usługi zarządzania sprzedażą, pokazy towarów, pokazy mody w celach handlowych i promocyjnych.
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(111) 297325
(220) 2016 07 21
(210) 459402
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) T-MOBILE USA, Inc., Bellevue, US.
(540) JUMP
(510), (511) 35 prowadzenie placówek sprzedaży detalicznej oraz
sklepów internetowych oferujących bezprzewodowe urządzenia telekomunikacyjne, telefony bezprzewodowe i smartfony, komputery
przenośne, tablety, netbooki, laptopy, nadajniki radiowe skonfigurowane jako karta pamięci z łączem USB, sprzęt komputerowy, urządzenia do bezprzewodowych punktów dostępu do światowej sieci
komputerowej (WAP), wzmacniacze sygnału sieci telekomunikacji
bezprzewodowej, modemy bezprzewodowe oraz związane z nimi akcesoria, kodowane karty inteligentne zawierające oprogramowanie
używane do współdziałania z bezprzewodowymi urządzeniami telekomunikacyjnymi oraz oprogramowanie do odpowiadania na kontakt sygnałowy żądający identyfikacji klienta i informacji o koncie
karty pamięci, futerały na bezprzewodowe urządzenia telekomunikacyjne, żelowe pokrowce ochronne, wymienne panele przednie,
zdejmowane pokrywy tylne, przylepne pokrywy winylowe do bezprzewodowych telefonów i smartfonów, pokrowce ochronne na wyświetlacze, przewody audio, przewody USB, adaptery i przewody
do interfejsów multimedialnych wysokiej rozdzielczości (HDMI), adaptery do przewodowych i bezprzewodowych mikrofonów i słuchawek niewymagających obsługi ręcznej, głośniki, słuchawki nauszne,
słuchawki douszne, nakładki na słuchawki douszne, baterie, ładowarki do baterii, ładowarki samochodowe do baterii, ładowarki sieciowe,
zasilacze do bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych, kabury zaciskowe na pasek, stacje dokujące, uchwyty samochodowe,
futerały na telefony komórkowe i smartfony, prowadzenie placówek
sprzedaży detalicznej oraz sklepów internetowych oferujących karty
z góry opłaconych usług telekomunikacji bezprzewodowej, prowadzenie placówek sprzedaży detalicznej oraz sklepów internetowych
oferujących oprogramowanie komputerowe do stosowania na bezprzewodowych urządzeniach telekomunikacyjnych, prowadzenie
placówek sprzedaży detalicznej oraz sklepów internetowych oferujących pliki danych z zawartością treści audio -wizualnych i multimedialnych, w tym zawierającymi nagrania tekstu mówionego, muzykę,
teledyski, dzwonki, filmy, widowiska, programy telewizyjne, grafikę,
obrazy, fotografie oraz tapety.
(111) 297326
(220) 2016 07 22
(210) 459470
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, Tokio, JP.
(540) e-F@ctory
(540)

(531) 24.17.17, 27.05.01
(510), (511) 7 roboty przemysłowe, serwomotory, maszyny do obróbki metali, 9 programowalne kontrolery logiczne, programowalne
elektroniczne urządzenia wyświetlające, kontrolery do siłowników,
wzmacniacze do siłowników, sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerowe, 37 konserwacja i naprawa obrabiarek do metalu,
konserwacja i naprawa elektronicznych maszyn i urządzeń łączności poza aparatami telefonicznymi oraz odbiornikami radiowymi
i telewizyjnymi, konserwacja i naprawa komputerów, konserwacja
i naprawa urządzeń do dystrybucji elektryczności i sterowania nią,
dostarczanie informacji dotyczących konserwacji i naprawy maszyn
i urządzeń automatyki przemysłowej, 42 doradztwo w zakresie automatyki przemysłowej, projektowanie, konserwacja i aktualizacja
programów komputerowych, zapewnianie wiedzy operacyjnej i informacji technicznej w zakresie maszyn i urządzeń do automatyzacji
zakładów przemysłowych.
(111) 297327
(220) 2016 07 25
(210) 459502
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) Heliae Development LLC, Gilbert, US.
(540) PHYDELITY
(510), (511) 1 środki poprawiające glebę, środki ulepszające do gleby, środki ulepszające do roślin i nawozy w postaci środków odżyw-
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czych do roślin i do ziemi do zastosowania w rolnictwie i ogrodnictwie, mianowicie do upraw.

(111) 297328
(220) 2016 07 25
(210) 459504
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) Heliae Development LLC, Gilbert, US.
(540) VERDIPHY
(510), (511) 1 środki poprawiające glebę, środki ulepszające do gleby, środki ulepszające do roślin i nawozy w postaci środków odżywczych do roślin i do ziemi do zastosowania w rolnictwie i ogrodnictwie, mianowicie do produktów z darni.
(111) 297329
(220) 2016 07 25
(210) 459505
(151) 2017 04 21
(441) 2016 12 19
(732) BIATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok, PL.
(540) BIATECH
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 6 kolana metalowe kierujące strumień wody do hydrantów zewnętrznych, klucze do zaworów, metalowe wywrotnice
butli, metalowe zbiorniki, 9 urządzenia pomiarowe do pomiarów
ciśnienia w hydrantach, urządzenia do analizy gazu, czujniki wycieków cieczy i gazów, termometry do celów innych niż medyczne,
termostaty, manometry, wodomierze, ciśnieniomierze przepływowe
do kontroli ciśnienia w linii przepływowej i sprawdzania spadków
ciśnień, urządzenia do pomiaru wydajności i ciśnienia wody, głowice do napełniania gaśnic, końcówki do ładowania gaśnic, końcówki
do przeglądu pneumatycznych systemów oddymiania, dysze pomiarowe, 11 armatura regulacyjna i zabezpieczająca do instalacji wodnych i gazowych, zbiorniki ciśnieniowe wody, urządzenia i akcesoria
do hydrantów, urządzenia do serwisu węży hydrantowych tj. suszarki
do węży, przenośne pompy ręczne, regały transportowe do węży pożarniczych, rozdzielacze, zwijacze do węży, urządzenia do osuszania
węży hydrantowych, mobilne zbiorniki na wodę, nasady do hydrantu, urządzenia spustowe do hydrantów zewnętrznych wraz z zestawem dysz pomiarowych, przetłaczarki dwutlenku węgla, stanowiska
do legalizacji zbiorników ciśnieniowych.
(111) 297330
(220) 2016 07 25
(210) 459506
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) MEDICA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ZIELARNIA Dr.Optima
(540)

Kolor znaku: zielony, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 olejki aromatyczne, balsamy inne niż do celów medycznych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła dezodoryzujące, kadzidełka, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
kosmetyki, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, preparaty
do makijażu, maseczki kosmetyczne, mleczko oczyszczające do celów
kosmetycznych, mydełka, mydła lecznicze, odżywki do włosów, olejki
do celów kosmetycznych, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, szampony, 5 aerozole do celów chłodzących, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, preparaty biologiczne do celów
medycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, środki
dezynfekcyjne do celów higienicznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, herbaty
ziołowe do celów medycznych, korzenie lekarskie, zioła lecznicze,
mineralne suplementy diety, nalewki do celów leczniczych, prepara-
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ty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, przeciwbólowe środki,
środki przeczyszczające, środki trawienne do celów farmaceutycznych, uspokajające środki, zioła lecznicze, 35 oferowanie w mediach
produktów kosmetycznych i ziołowych dla handlu detalicznego, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą.

(111) 297331
(220) 2012 10 12
(210) 405717
(151) 2016 12 09
(441) 2013 01 21
(732) TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, PL.
(540) Krupnik
staropolski
likier
miodowo -korzenny
PRZYGOTOWANY WEDŁUG ORYGINALNYCH RECEPTUR NA BAZIE
NATURALNEGO MIODU NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI POLSKIEGO
ALKOHOLU ZBOŻOWEGO Z EKSTRAKTAMI ZIOŁOWYMI I NUTĄ
WANILII
(540)
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nych, w tym portali społecznościowych, usług, które obejmują usługi
konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych, udzielanie informacji przeznaczonej dla odbiorców usługi bankowych o ich sytuacji
finansowej, pomoc w zakresie gospodarowania finansami odbiorców
usług bankowych, udzielanie informacji o możliwościach korzystania
z produktów i usług bankowych, opracowywanie analiz finansowych,
emisja i obsługa kart kredytowych i debetowych, bonów, czeków
podróżnych, emisja i obrót papierami wartościowymi, sporządzanie
wycen finansowych i pośrednictwo giełdowe, usługi inwestycyjne,
usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, prowadzenie rachunków
bankowych, obsługa oraz przyjmowanie lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, otwieranie akredytyw, udzielanie kredytów
oraz pożyczek, prowadzenie transakcji finansowych i elektronicznego
transferu kapitału, usługi maklerskie, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi powiernicze i depozytowe, wymiana walut, operacje
wekslowe i czekowe, udostępnianie skrytek sejmowych, nabywanie
i zbywanie wierzytelności pieniężnych, nabywanie i zbywanie nieruchomości, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, udzielanie kredytów i pożyczek, udzielanie i potwierdzanie poręczeń, dokonywanie
obrotu wartościami dewizowymi oraz prowadzenie obsługi finansowej obrotów za granicą, dokonywanie obrotu papierami wartościowymi oraz prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych,
przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych, doradztwo
bankowe i ubezpieczeniowe, prowadzenie działalności akwizycyjnej
na rzecz funduszy emerytalnych, pełnienie funkcji depozytariusza
funduszy emerytalnych inwestycyjnych, administrowanie funduszami
na zlecenie organów państwowych innych osób, prowadzenie 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, pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym.

(210) 427185

(111) 297333
(220) 2015 04 15
(210) 441446
(151) 2016 03 09
(441) 2015 08 03
(732) WIDZIALNI.PL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlec, PL.
(540) TUBE.AD
(540)

Kolor znaku: biały, szary, czerwony, czarny, żółty,
ciemnoczerwony, niebieski, zielony
(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne nośniki danych, dyski magnetyczne, dyski, obliczeniowe, dyski optyczne, dyski
kompaktowe, dyskietki, hologramy, aparatura do przetwarzania informacji, maszyny liczące i sumujące, pamięci komputerowe, wykrywacze fałszywych pieniędzy, bankomaty, karty magnetyczne, karty
magnetyczne identyfikacyjne, karty z pamięcią lub mikroprocesorem,
karty kredytowe bankomatowe, karty inteligentne (z obwodami scalonymi, zintegrowanymi), oprogramowanie komputerowe do obsługi
bankowości elektronicznej, elektroniczne nośniki danych, 35 usługi,
także przy wykorzystaniu technologii teleinformatycznych, w tym
portali społecznościowych w zakresie: doradztwa w zarządzaniu
działalnością gospodarczą i handlową oraz w prowadzeniu działalności gospodarczej, udzielania informacja gospodarczych, informacji
handlowych i porad, opracowywania prognoz ekonomicznych, zakładania i uczestniczenia w zakładaniu banków i spółek handlowych
w imieniu osób trzecich, 36 usługi bankowe i finansowe, usługi bankowe i finansowe przy użyciu technik i technologii teleinformatycznych,
usługi bankowe i finansowe przy wykorzystaniu mobilnych technik
i technologii teleinformatycznych, działalność finansowa i monetarna,
świadczenie, także przy wykorzystaniu technologii teleinformatycz-

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania marketingowe, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, edytorskie
usługi w dziedzinie reklamy, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, marketing,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, obróbka tekstów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
outsourcing [doradztwo handlowe], wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, uaktualnianie materiałów reklamowych, sortowanie danych w bazach komputerowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów,
broszur], pozycjonowanie stron internetowych w wyszukiwarkach
sieci Internet, usługi przygotowawcze dla pozycjonowania stron internetowych w wyszukiwarkach sieci Internet, depozycjonowanie
wyników w wyszukiwarkach sieci Internet, kampanie reklamowe
i promocyjne w sieci Internet, kampanie reklamowe i promocyjne
w mediach społecznościowych sieci Internet, pozycjonowanie treści
wideo w wyszukiwarkach sieci Internet, reklama wideo w sieci Internet, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklamy korespondencyjne, przygotowanie reklam prasowych, reklamy telewizyjne, reklamy

Kolor znaku: beżowy, jasnoszary, szary, biały, zielony, czarny, złoty
(531) 25.01.05, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 wyroby alkoholowe, alkohole, nalewki, wódki.
(111) 297332
(220) 2014 04 07
(151) 2017 05 11
(441) 2014 07 21
(732) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) mBank Ikona mobilności
(540)
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radiowe, telemarketing, 38 łączność poprzez terminale komputerowe,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], zapewnianie dostępu do globalnych sieci
komputerowych, 42 analizy systemów komputerowych, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, dostarczanie [opracowywanie] wyszukiwarek internetowych, instalacje oprogramowania
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej,
wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie serwerów [hosting], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich.

(111) 297334
(220) 2015 04 15
(210) 441447
(151) 2016 03 09
(441) 2015 08 03
(732) WIDZIALNI.PL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlec, PL.
(540) widzialni.pl
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny, biały
(531) 24.15.01, 26.04.04, 26.04.16, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania marketingowe, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, marketing, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, obróbka tekstów, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, outsourcing [doradztwo handlowe], wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów
sponsorowanych, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, uaktualnianie materiałów reklamowych, sortowanie danych
w bazach komputerowych, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, dystrybucja materiałów reklamowych
[próbek, druków, prospektów, broszur], pozycjonowanie stron internetowych w wyszukiwarkach sieci Internet, usługi przygotowawcze
dla pozycjonowania stron internetowych w wyszukiwarkach sieci
Internet, depozycjonowanie wyników w wyszukiwarkach sieci Internet, kampanie reklamowe i promocyjne w sieci Internet, kampanie
reklamowe i promocyjne w mediach społecznościowych sieci Internet, pozycjonowanie treści wideo w wyszukiwarkach sieci Internet,
reklama wideo w sieci Internet, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklamy korespondencyjne, przygotowanie reklam prasowych,
reklamy telewizyjne, reklamy radiowe, telemarketing, 38 łączność
poprzez terminale komputerowe, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera, transfer strumieniowy danych,
transmisja plików cyfrowych, udostępnianie internetowego forum
dyskusyjnego, usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja],
zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 42 analizy systemów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, dostarczanie [opracowywanie] wyszukiwarek internetowych, instalacje oprogramowania komputerowego,
konserwacja oprogramowania komputerowego, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, powielanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, usługi
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, wypożyczanie
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komputerów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
wypożyczanie serwerów [hosting], tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich.

(111) 297335
(220) 2016 04 21
(151) 2017 05 08
(441) 2017 01 02
(732) LEŚNIEWSKI MICHAŁ, Warszawa, PL.
(540) wrapMe!
(540)

(210) 455317

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 24.17.04, 27.05.05, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 29 desery jogurtowe, desery mleczne, desery owocowe,
dipy serowe, dżemy, ekstrakty do zup, galaretki mięsne, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki zawierające jajka, gotowe produkty z warzyw, gotowe posiłki zawierające kurczaka, gulasze, hamburgery,
hummus, jogurty, kaszanka, kiełbasy wędzone, koktajle lodowe, koncentraty zup, konserwy, marynaty, napoje mleczne, nasiona jadalne,
oleje do gotowania, owoce morza, owoce przetworzone, owoce
w syropie, pasty mleczne do smarowania, pasty przyrządzone z orzechów, pasty rybne, pasztety, pikle, podroby, potrawy rybne, potrawy
mięsne gotowane, produkty z indyka, produkty z jagnięciny, produkty z owoców morza, przetwory owocowe, ryby przetworzone, sałatki
gotowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sałatka z kurczaka, sałatka z ikrą ryb cefalowatych, sałatka ziemniaczana, sałatki podawane na przystawkę, sałatki z roślin strączkowych, warzywa gotowane,
warzywa marynowane, warzywa konserwowane, warzywa suszone,
wywary i buliony, wywar z warzyw, zupy, 30 babeczki, bagietki, bajgle, bułki, chleb, ciastka, cukier, dania na bazie ryżu, dania gotowe
zawierające makaron, drób w cieście, gotowe produkty spożywcze
w postaci sosów, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe sosy, kanapki, kasze, knedle, krakersy, kuskus, makarony, marynaty, mięsne
sosy, muesli, nachos, naleśniki, paszteciki, placki, przyprawy, quiche,
risotto, rogaliki, sosy do sałatek, sosy jako przyprawy, sushi, tarty, tosty, żywność wytwarzana z opiekanych ziaren zbożowych, żywność
zawierająca kakao, 32 bazy do koktajli bez alkoholu, bezalkoholowe
napoje gazowane, bezalkoholowe wyciągi z owoców, bezalkoholowy jabłecznik, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, lemoniada,
napoje aromatyzowane owocami, napoje energetyzujące, napoje
dla sportowców, napoje izotoniczne, soki, soki warzywne, soki owocowe do użytku jako napoje, woda, 35 administracyjne zarządzanie
przedsiębiorstwami handlowymi, administrowanie dotyczące planowania działalności gospodarczej, administrowanie działalnością
gospodarczą w zakresie franchisingu, administrowanie działalnością handlową, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży, doradztwo biznesowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja
materiałów promocyjnych, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom, konsultacja handlowa, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów
handlowych, promocyjnych i reklamowych, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, pomoc w zarządzaniu
biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, przetwarzanie
danych, reklama, marketing, udostępnianie informacji handlowych,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe, zarządzanie biznesowe dla sklepów, sprzedaż detaliczna
i/lub hurtowa następujących towarów: „desery jogurtowe, desery
mleczne, desery owocowe, dipy serowe, dżemy, ekstrakty do zup, galaretki mięsne, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki zawierające jajka, gotowe produkty z warzyw, gotowe posiłki zawierające kurczaka,
gulasze, hamburgery, hummus, jogurty, kaszanka, kiełbasy wędzone, koktajle lodowe, koncentraty zup, konserwy, marynaty, napoje
mleczne, nasiona jadalne, oleje do gotowania, owoce morza, owoce
przetworzone, owoce w syropie, pasta rybna, pasty mleczne do smarowania, pasty przyrządzone z orzechów, pasty rybne, pasztety, pi-
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kle, podroby, potrawy rybne, potrawy mięsne gotowane, produkty
z indyka, produkty z jagnięciny, produkty z owoców morza, przetwory owocowe, ryby przetworzone, sałatki gotowe, sałatki owocowe,
sałatki warzywne, sałatka z kurczaka, sałatka z ikrą ryb cefalowatych,
sałatka ziemniaczana, sałatki podawane na przystawkę, sałatki z roślin strączkowych, warzywa gotowane, warzywa marynowane, warzywa konserwowane, warzywa suszone, wywary i buliony, wywar
z warzyw, zupy, babeczki, bagietki, bajgle, bułki, chleb, ciastka, cukier, dania na bazie ryżu, dania gotowe zawierające makaron, drób
w cieście, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe
przekąski na bazie zbóż, gotowe sosy, kanapki, kasze, knedle, krakersy, kuskus, makarony, marynaty, mięsne sosy, muesli, nachos, naleśniki, paszteciki, placki, przekąski na bazie zbóż, przyprawy, quiche,
risotto, rogaliki, sosy do sałatek, sosy [przyprawy], sushi, tarty, tosty,
żywność wytwarzana z opiekanych ziaren zbożowych, żywność zawierająca kakao, bazy do koktajli bez alkoholu, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe wyciągi z owoców, bezalkoholowy
jabłecznik, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, lemoniada, napoje aromatyzowane owocami, napoje energetyzujące, napoje dla
sportowców, napoje izotoniczne, soki, soki warzywne, soki owocowe
do użytku jako napoje, woda, 43 bary, bary sałatkowe, usługi cateringowe, doradztwo kulinarne, herbaciarnie, kawiarnie, koktajlbary,
lodziarnie, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne
i turystyczne, organizowanie posiłków w hotelach, restauracje, pizzerie, puby, snack-bary, stołówki, usługi cateringu zewnętrznego,
bary bistro, bary z kanapkami, usługi restauracyjne, udostępnianie
obiektów i sprzętu na zjazdy, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń
do obsługi wydarzeń, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.

(111) 297336
(220) 2016 05 24
(151) 2017 05 11
(441) 2017 01 02
(732) KOŁODYŃSKI JANUSZ, Lublin, PL.
(540) ZDROWA
STOPA
CENTRUM
-ORTOPEDYCZNE
(540)

(210) 456943
PODOLOGICZNO-

Kolor znaku: szary, pomarańczowy, niebieski, biały
(531) 02.09.19, 24.13.01, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.14, 26.01.16,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 10 bandaże gipsowe, bandaże elastyczne, bandaże
usztywniające ortopedyczne, bandaże ortopedyczne na stawy,
buty do celów leczniczych, aparaty do masaży, urządzenia lecznicze do gimnastyki, gorsety brzuszne, gorsety do celów leczniczych,
kołnierze ortopedyczne, kule inwalidzkie, nakolanniki ortopedyczne,
opaski gipsowe, opaski uciskowe, aparaty i urządzenia do masażu,
obuwie do celów leczniczych, wkładki do stóp, wkładki przeciw
płaskostopiu, ochraniacze na palce, artykuły ortopedyczne, pasy
ortopedyczne, poduszki do celów leczniczych, pończochy przeciw
żylakom, protezy, ortezy, tutory, stabilizatory, rękawice do masażu,
rękawice do celów medycznych, wkładki ortopedyczne do obuwia,
ortopedyczne opatrunki uciskowe, 35 usługi sprzedaży, reklamy
i promocji towarów: bandaże gipsowe, bandaże elastyczne, bandaże usztywniające ortopedyczne, bandaże ortopedyczne na stawy,
buty do celów leczniczych, aparaty do masaży, urządzenia lecznicze
do gimnastyki, gorsety brzuszne, gorsety do celów leczniczych, kołnierze ortopedyczne, kule inwalidzkie, nakolanniki ortopedyczne,
opaski gipsowe, opaski uciskowe, aparaty i urządzenia do masażu,
obuwie do celów leczniczych, wkładki do stóp, wkładki przeciw
płaskostopiu, ochraniacze na palce, artykuły ortopedyczne, pasy
ortopedyczne, poduszki do celów leczniczych, pończochy przeciw
żylakom, protezy, ortezy, tutory, stabilizatory, rękawice do masażu,
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rękawice do celów medycznych, wkładki ortopedyczne do obuwia,
ortopedyczne opatrunki uciskowe, reklama i promocja usług podologa, 44 doradztwo w zakresie fizykoterapii, usługi kosmetyczne,
usługi w zakresie nastawiania kręgosłupa, fizykoterapia, diagnostyka
medyczna, masaż, odnowa biologiczna, poradnictwo podologiczne,
świadczenie usług podologa, usługi laboratoryjne w zakresie badań
stóp, konsultacje w zakresie profilaktyki stóp, leczenie chorób stóp
w tym: usuwanie kurzajek, brodawek, usuwanie odcisków, modzeli
i zrogowaceń, leczenie wrastających paznokci, leczenie grzybicy paznokci, leczenie stopy cukrzycowej, rekonstrukcje paznokci, terapie
na pękające pięty, pocące się stopy i suchą skórę stóp, badanie dynamiczne chodu i biegu z wkładkami diagnostycznymi, .

(111) 297337
(220) 2016 06 02
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 23
(732) USP ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(210) 457260

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 19.07.01, 26.01.09, 26.01.16, 26.11.09, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mineralne suplementy diety, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające
w leczenie lub podnoszące odporność organizmu, suplementy
diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, herbicydy biologiczne do celów medycznych, fungicydy biologiczne do celów
medycznych, produkty biobójcze do higieny osobistej do celów
medycznych, środki odkażające do celów medycznych, 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,
35 usługi marketingowe leków i preparatów farmaceutycznych, reklama leków i preparatów farmaceutycznych, promocja sprzedaży leków i preparatów farmaceutycznych, dystrybucja materiałów
reklamowych, informacja gospodarcza, grupowanie i prezentacja
leków i preparatów farmaceutycznych, w celu umożliwienia klientom ich zakupu w punktach sprzedaży hurtowej i detalicznej, także
za pośrednictwem mediów telekomunikacyjnych i elektronicznych,
informacja handlowa, usługi importowo -eksportowe, publikowanie
tekstów reklamowych w czasopismach, periodykach, katalogach,
broszurach, folderach, plakatach, ulotkach, drukach i formularzach,
dla celów promocyjnych i reklamowych, 39 usługi przechowywania
leków i preparatów farmaceutycznych, tymczasowe przechowywanie leków i preparatów farmaceutycznych, magazynowanie, przechowywanie pod nadzorem leków i preparatów farmaceutycznych,
usługi informacyjne związane z przechowywaniem leków i preparatów farmaceutycznych, usługi konsultacyjne związane z przechowywaniem leków i preparatów farmaceutycznych, przechowywanie leków i preparatów farmaceutycznych w kontrolowanej temperaturze.
(111) 297338
(220) 2015 08 17 K
(210) 458787
(151) 2016 12 30
(441) 2016 10 10
(732) DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED, Londyn, GB.
(540) DEEP & ROBUST
(510), (511) 34 papierosy, cygara, cygaretki, tytoń do samodzielnego
zawijania w bibułki, tytoń do fajek i wyroby tytoniowe.
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(111) 297339
(220) 2016 07 25
(210) 459539
(151) 2017 03 06
(441) 2016 11 07
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Delecta PROSTO Z SERCA DecoraDa naturalne dekorowanie
ciast i deserów
(540)

Kolor znaku: czerwony, jasnoczerwony, złoty, żółty, beżowy,
jasnożółty, biały, szary, srebrny, jasnobrązowy, brązowy, czarny
(531) 05.07.26, 19.03.01, 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15
(510), (511) 30 czekolada w proszku, czekolada na posypki, czekoladowe ozdoby do ciast, dekoracje cukiernicze do ciast, posypki czekoladowe, koraliki kolorowego cukru-posypki, wyroby czekoladowe
do dekoracji ciast.
(111) 297340
(220) 2016 07 25
(210) 459541
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) WW BUILDING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grybów, PL.
(540) V V BUILDING POLAND
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 27.05.01, 26.13.25, 26.11.09, 29.01.12
(510), (511) 36 informacje finansowe i wyceny, oceny i wyceny finansowe, oszacowanie nieruchomości, udzielanie informacji w zakresie wyceny nieruchomości, usługi w zakresie wyceny finansowej,
usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi wyceny nieruchomości w celach fiskalnych, usługi wyceny nieruchomości, wyceny
finansowe nieruchomości dzierżawionych, wyceny finansowe nieruchomości, wyceny finansowe, wyceny handlowe, wyceny i analizy
finansowe, wyceny towarów, 37 budowlana informacja, budowlane
prace wykończeniowe, ciesielstwo, czyszczenie elewacji budynków,
modernizacja instalacji, nadzór budowlany-na miejscu, nadzór budowlany, nadzór nad robotami budowlanymi, prace budowlano-adaptacyjne, prace modernizacyjne, renowacja budynków, usługi
budowlane, usługi w zakresie elektryki, usługi w zakresie instalacji
centralnego ogrzewania, usługi w zakresie instalacji elektrycznych,
usługi w zakresie instalacji gazowych, usługi w zakresie instalacji
wodno -kanalizacyjnych, usługi w zakresie instalacji, 39 usługi pośrednictwa transportowego, usługi transportowe i dostawa drogą
lądową, usługi transportowe, 42 usługi w zakresie projektowania,
projektowanie budowlane, projektowanie domów, projektowanie
konstrukcji, projektowanie krajobrazów, projektowanie wnętrz,
44 ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu, ogrodnictwo krajobrazowe, ogrodnictwo.
(111) 297341
(220) 2016 07 25
(210) 459542
(151) 2017 03 06
(441) 2016 11 07
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Delecta PROSTO Z SERCA OWOCOWY KUBEK KiSiEL O SMAKU
OWOCÓW LEŚNYCH Z KAWAŁKAMI OWOCÓW
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(540)

Kolor znaku: czerwony, jasnoczerwony, ciemnoczerwony,
ciemnofioletowy, różowy, zielony, jasnozielony, biały, szary,
srebrny, jasnobrązowy, brązowy, czarny, niebieski
(531) 05.07.08, 05.07.09, 08.07.15, 11.01.02, 08.07.01, 25.01.15,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 deser w proszku.
(111) 297342
(220) 2016 07 25
(210) 459553
(151) 2017 03 06
(441) 2016 11 07
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Delecta PROSTO Z SERCA DUŻA PACZKA SODA
OCZYSZCZONA NIEZBĘDNA W KUCHNI WYGODNE ZAMKNIĘCIE
otwórz zamknij
(540)

Kolor znaku: czerwony, złoty, żółty, jasnożółty, beżowy, biały,
szary, srebrny, jasnobrązowy, brązowy, czarny, niebieski, zielony
(531) 19.03.01, 11.01.02, 08.01.07, 08.01.09, 05.05.04, 05.05.21,
25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 soda do pieczenia, soda spożywcza.
(111) 297343
(220) 2016 07 26
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) LIFEWELLNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) alfa
(540)

(210) 459592

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 maszynki do siekania mięsa, miksery [maszyny], miksery elektryczne do celów domowych, wyciskarki, wyciskarki soku, wyciskarki owoców, warzyw i liści, elektryczne wyciskarki od owoców,
warzyw i liści, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa mikserów elektrycznych, wyciskarek owoców i warzyw, maszynek do siekania mięsa.
(111) 297344
(220) 2016 07 26
(210) 459603
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) SUPERDROB ZAKŁADY DROBIARSKO -MIĘSNE SPÓŁKA
AKCYJNA, Karczew, PL.

Nr 10/2017
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(540) SuperKurka
(540)

usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 36 usługi finansowe,
leasing finansowy, 39 wypożyczanie pojazdów, wynajem i dzierżawa
samochodów osobowych i furgonetek, wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, biały
(531) 03.07.03, 26.04.04, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 29 drób nieżywy: dziczyzna nieżywa, flaki, galarety
mięsne, jaja, kiełbasy, kiełbaski w cieście, koncentraty bulionu, koncentraty rosołu, konserwy mięsne, mięso, ekstrakty mięsne, mięso
konserwowane, mięso solone, smalec, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, pasztet z wątróbki, wędliny, wieprzowina, 30 cheeseburgery,
mięso w cieście, mięso zapiekane w cieście, mięsne sosy, paszteciki,
przyprawy, sosy do sałatek, 35 prowadzenie usług w zakresie: agencji importowo -eksportowej, agencji informacji handlowej, agencji
reklamowej, badanie rynku, udzielanie handlowych informacji i porad konsumentom, handlowych wycen, prezentowania produktów
mięsnych w mediach do celów promocji sprzedaży i reklamy, organizowania wystaw w celach handlowych lub reklamowych, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, telewizyjnej i prasowej,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, promocji sprzedaży dla
osób trzecich, prowadzenia sklepów detalicznych lub hurtowni zapewniających wyselekcjonowanie z myślą o osobach trzecich produktów mięsnych, bez uwzględnienia transportu, tak by umożliwić
konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach.
(111) 297345
(220) 2016 07 26
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) LIFEWELLNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) life wellness
(540)
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(210) 459604

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 02.01.23, 02.03.23, 02.09.01, 04.05.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszynki do siekania mięsa, miksery [maszyny], miksery elektryczne do celów domowych, wyciskarki, wyciskarki soku, wyciskarki owoców, warzyw i liści, elektryczne wyciskarki od owoców,
warzyw i liści, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa mikserów elektrycznych, wyciskarek owoców i warzyw, maszynek do siekania mięsa.

(111) 297347
(220) 2016 07 27
(210) 459653
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) 4MOBILITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, biały
(531) 29.01.13, 27.07.01, 27.07.11
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie efektywnej mobilności w firmach,
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 36 usługi finansowe,
leasing finansowy, 39 wypożyczanie pojazdów, wynajem i dzierżawa
samochodów osobowych i furgonetek, wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
(111) 297348
(220) 2016 07 27
(210) 459654
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) 4MOBILITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) 4Mobility
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie efektywnej mobilności w firmach,
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 36 usługi finansowe,
leasing finansowy, 39 wypożyczanie pojazdów, wynajem i dzierżawa
samochodów osobowych i furgonetek, wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.

(111) 297346
(220) 2016 07 27
(210) 459652
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) 4MOBILITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(111) 297349
(220) 2016 09 13
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) BALTIC PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stegna, PL.
(540) YOLO CLUB You Only Live Once
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, zielony
(531) 29.01.13, 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie efektywnej mobilności w firmach,

Kolor znaku: różowy, biały, czarny
(531) 25.01.25, 25.01.99, 25.01.25, 27.05.01, 26.13.25, 26.13.99,
29.01.13

(210) 459721
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(510), (511) 14 breloczki do kluczy ozdobne, 16 afisze, plakaty, plakaty z papieru lub kartonu, kalendarze, karty na zawiadomienia jako
artykuły piśmienne, 20 karty-klucze z tworzyw sztucznych, niekodowane, 25 koszulki gimnastyczne, 42 udostępnianie miejsc na serwerach (strony internetowe), opracowywanie i dostarczanie wyszukiwarek internetowych, .

(111) 297350
(220) 2016 08 08
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) KOSMOWSKI MICHAŁ, Kraków, PL.
(540) dotsport
(540)

(210) 459769

Kolor znaku: biały, niebieski, żółty
(531) 26.01.03, 26.04.01, 27.05.24, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 zarządzanie w zakresie zamówień w handelu, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online, skomputeryzowane zamówienia towarów, usługi handlu elektronicznego,
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, zamówienia handlowe usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami
sportowymi, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez
pomaganie sponsorom kojarzenia ich towarów i usług z działalnością sportową, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
sportowymi, 41 szkolenie w zakresie sprawności fizycznej, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, organizacja imprez
sportowych. dostarczanie sprzętu sportowego, szkolenia zawodników sportowych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, zajęcia
sportowe i rekreacyjne, usługi w zakresie instruktażu sportowego,
usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, szkolenie sportowe,
obozy sportowe, zajęcia sportowe.
(111) 297351
(220) 2016 08 03
(210) 459876
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) BSH Hausgeräte GmbH, Monachium, DE.
(540) AKADEMIA SMAKU
(510), (511) 16 książki, magazyny, katalogi, gazety, druki, broszury,
afisze, plakaty, albumy, artykuły biurowe, długopisy, bloczki do pisania, drukowane publikacje, formularze, fotografie, gumki do ścierania, kalendarze, karty, katalogi, koperty, materiały drukowane,
materiały opakowaniowe, materiały piśmienne, naklejki, notesy podręczne, obwoluty na dokumenty, ołówki, papier do pisania, papier
do pakowania, papier w arkuszach, prospekty, przybory do pisania,
przybory do rysowania, ulotki, stemple, znaczki, wydruki graficzne, wyroby z kartonu, zeszyty, 35 reklama, reklama online, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, organizacja wystaw w celach handlowych łub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, dystrybucja materiałów reklamowych,
w tym próbek, druków, prospektów, broszur, usługi w zakresie informacji (w tym handlowych) za pośrednictwem Internetu, 41 edukacja,
organizowanie i prowadzenia warsztatów, szkoleń, konferencji, seminariów, kongresów, sympozjów, organizowanie konkursów, loterii,
publikacja książek, magazynów, katalogów, gazet, druków, broszur
w Internecie, rozrywka.
(111) 297352
(220) 2016 08 02
(210) 459846
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) AVILLES LABORATOIRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.

Nr 10/2017

(540) AVILLES
(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,
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,
środki toaletowe, waciki do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, 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, 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
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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, środki wspomagające odchudzanie, tabletki wspomagające odchudzanie, waciki lecznicze, 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,
35 usługi prowadzenia hurtowni, sklepów i sklepów internetowych
w zakresie sprzedaży kosmetyków, artykułów higienicznych, farmaceutycznych, zielarskich i toaletowych, usługi prowadzenia aptek,
hurtowni farmaceutycznych i aptek internetowych w zakresie sprzedaży leków, produktów farmaceutycznych, suplementów diety i wyrobów medycznych, usługi sprzedaży detalicznej preparatów farmaceutycznych, środków homeopatycznych, substancji dietetycznych,
witamin, kosmetyków, preparatów do pielęgnacji skóry, preparatów
do czyszczenia, produktów dla dzieci, produktów do pielęgnacji
dzieci, przyborów toaletowych, żywności i napojów, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, agencje importowo -eksportowe,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, badania marketingowe, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, dekoracja wystaw sklepowych, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, zarządzanie siecią punktów sprzedaży detalicznej, kolportaż próbek, organizowanie wystaw i pokazów towarów, w szczególności kosmetyków, farmaceutyków i parafarmaceutyków, reklama, tworzenie materiałów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.

(111) 297353
(220) 2016 08 02
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) PAS KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Imielin, PL.
(540) PAS
(540)

(210) 459853

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.04, 26.11.02, 24.13.09
(510), (511) 1 gaz ochronny stosowany przy spawaniu, preparaty
chemiczne do spawania, środki chemiczne dla przemysłu, topniki
do lutowania, topniki do spawania, 7 aparaty do spawania gazowego, drukarki 3D, elektrody do urządzeń spawalniczych, fartuchy
ochronne maszyn, filtry jako części maszyn lub silników, filtry (wkłady) do maszyn filtrujących, generatory elektryczności, giętarki, gładziarki, gwinciarki do nakrętek, gwinciarki do śrub, instalacje odpylające do czyszczenia, instalacje ssące pył (oczyszczanie), lutlampy
(palniki do lutowania), lutownice elektryczne, lutownice gazowe,
manipulatory przemysłowe (maszyny), maszyny do drukowania
na cienkiej blasze, maszyny do filtrowania, maszyny do gwintowania, maszyny dla górnictwa, maszyny na powietrze sprężone, maszyny wydmuchowe, obrabiarki, obudowy maszyn, palniki gazowe
do lutowania, palniki gazowe do cięcia, pistolety jako narzędzia
na naboje wybuchowe, pistolety do malowania, pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, podnośniki, przecinarki łukowe, przenośniki (maszyny), przenośniki taśmowe, przyrządy
do lutowania gazowe, reduktory ciśnienia (części maszyn), regulatory ciśnienia (części maszyn), rozpylacze do farby, rozdzielające urządzenia elektryczne, silniki inne niż do pojazdów, spawarki
elektryczne, spawarki łukowe, świdry górnicze, szlifierki, turbiny
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inne niż do pojazdów, turbiny wiatrowe, turbosprężarki, urządzenia do malowania, urządzenia do ssanie powietrza, urządzenia galwanizacyjne, urządzenia transportowe do załadunku i wyładunku,
walcarki, walce drogowe, wiertarki, wieże wiertnicze pływające lub
niepływające, windy, inne niż wyciągi narciarskie, wrębiarki do węgla, wyciągi kopalniane, zawory ciśnieniowe jako części maszyn,
11 palniki gazowe, 35 agencje importowo -eksportowe, doradztwo
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, obsługa administracyjna
firm na zlecenie, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów
publicznych, outsourcing (doradztwo handlowe), pokazy towarów,
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, promocja sprzedaży dla osób trzecich, public relations, reklama, rekrutacja personelu, usługi zaopatrzenia osób
trzecich (zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw),
wyceny handlowe, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wywiad gospodarczy, zgromadzenie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy je oglądać i kupować
w hurtowni maszyn i urządzeń dla handlu i nawigacji, jak również
maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych, zgromadzenie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy
je oglądać i kupować w hurtowni maszyn i urządzeń dla przemysłu,
w tym wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, zgromadzenie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy je oglądać i kupować, w tym
wykorzystując zamówienia korespondencyjne lub używając środków telekomunikacji, w sklepie z drobnymi wyrobami metalowymi, farbami i szkłem, jak również osprzętem i akcesoriami spawalniczymi, 37 asfaltowanie, budownictwo, doradztwo inżynieryjne
[budownictwo], instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, instalowanie drzwi i okien, instalowanie, konserwacja i naprawy elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie
i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, instalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych, instalowanie, konserwacja
i naprawy narzędzi z napędem mechanicznym i narzędzi ręcznych,
w tym do obróbki metalu, instalowanie, naprawa oraz konserwacja
silników i turbin, instalacja, konserwacja i naprawy sprzętu elektrycznego, instalowanie oraz naprawy urządzeń klimatyzacyjnych,
izolowanie budynków, konserwacja mebli, lakierowanie, malowanie, montaż i naprawy instalacji alarmowych przeciwpożarowych,
montaż i naprawy instalacji grzewczych, montaż rusztowań, nadzór budowlany, renowacja mebli, roboty wydobywcze [górnictwo],
rozbiórka budynków, układanie nawierzchni drogowych, usługi
dekarskie, usługi hydrauliczne, wiercenie studni, wynajem maszyn
i urządzeń, w tym sprzętu budowlanego, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, 41 doradztwo zawodowe (porady w zakresie
edukacji lub kształcenia), instruktaże, nauczanie, w tym kształcenie
ustawiczne dorosłych stacjonarne i poprzez Internet, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów
(szkolenia), poradnictwo zawodowe (porady w zakresie edukacji
lub kształcenia), prowadzenie nauki spawania, w tym kształcenie
praktyczne (pokazy), usługi przekwalifikowania zawodowego.

(111) 297354
(220) 2016 08 03
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) Agrobiosfer, s.r.o., Bratysława, SK.
(540) Agrobiosfer
(540)

(210) 459885

Kolor znaku: zielony, ciemnozielony, czarny
(531) 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, substancje, materiały i preparaty
chemiczne oraz surowce naturalne, 31 płody rolne i płody z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, ściółka i produkty do ściół-
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kowania dla zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, żywe zwierzęta,
organizmy do hodowli, 35 pomoc w zakresie działalności gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania i administracji, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej, usługi w zakresie handlu
i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.

(111) 297355
(220) 2016 08 03
(210) 459888
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) PZ CUSSONS BEAUTY LLP, Londyn, GB.
(540) SANCTUARY SPA
(510), (511) 3 mydła, kosmetyki, wyroby perfumeryjne, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty ściągające do celów
kosmetycznych, preparaty do kąpieli i pod prysznic, preparaty
do włosów, szampony i odżywki do włosów, płyny do pielęgnacji
włosów, wyroby toaletowe, lotiony do ciała, niemedyczne preparaty do oczyszczania skóry, kosmetyczne produkty nawilżające,
produkty nawilżające do ciała, kremy nawilżające, kremy nawilżające do skóry, spreje nawilżające do celów kosmetycznych, olejki
eteryczne, olejki do masażu, żele do oczu, balsamy do oczu, preparaty do demakijażu, sera do pielęgnacji urody, żele do kąpieli i olejki
relaksacyjne, preparaty do przedłużonej kąpieli, peelingi do ciała,
peelingi solne do stosowania w kąpieli, lekkie kremy do ciała (souffle), mydło w kostce z peelingiem solnym, mydła do kąpieli, peelingi
cukrowe do ciała, gąbki nasączone kosmetykami, preparaty do kąpieli stóp, lotiony do stóp, peeling do stóp, talki do stóp, lotiony
do ciała, preparaty do oczyszczania skóry, kremy do opalania, lotiony do opalania, maski kosmetyczne, maski do twarzy, maski błotne, toniki kosmetyczne, preparaty pilingujące i pumeks, produkty
do owijania ciała do celów kosmetycznych, preparaty do depilacji,
kamienie zapachowe, kadzidełka na patyczkach, olejki zapachowe
do palenia, mieszaniny zapachowe potpourri, preparaty do czyszczenia zębów, antyperspiranty, spreje do ciała, mgiełka do ciała,
preparaty do pielęgnacji paznokci, krem do skórek wokół paznokci,
olejki do skórek wokół paznokci.
(111) 297356
(220) 2016 10 12
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) JAKUBOWSKI PIOTR PEPITA, Kraków, PL.
(540) pepita
(540)

(210) 459898

(531) 27.05.01, 25.07.25
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, woda toaletowa, 14 biżuteria,
wyroby jubilerskie, zegarki, 18 aktówki, teczki, etui na klucze, opaski
skórzane, parasole, pasy, plecaki, pojemniki na wizytówki, portfele,
portmonetki, torby sportowe, teczki, dyplomatki, torby podróżne,
torebki, walizki, wizytowniki, 25 apaszki, bandany na szyję, bielizna
osobista, biustonosze, bluzy, buty, chusty, czapki, futra, getry, gorsety, halki, kalosze, kamizelki, kapelusze, kostiumy kąpielowe, koszule, krawaty, kurtki, legginsy, majtki, obuwie, odzież, paski, peleryny,
piżamy, płaszcze, podkoszulki, pończochy, rajstopy, rękawiczki, sandały, skarpety, slipy, spodnie, spódnice, staniki, stroje kąpielowe, sukienki, swetry, szale, szaliki, szelki, szlafroki, t-shirty.
(111) 297357
(220) 2016 08 04
(210) 459926
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -HANDLOWO-USŁUGOWE MARTECH-PLUS MARCIN MISTARZ SPÓŁKA JAWNA,
Ruda Śląska, PL.
(540) GRUPA MARTECH
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(540)

Kolor znaku: żółty, niebieski, szary, czerwony, czarny
(531) 26.05.01, 26.05.08, 26.11.03, 26.11.25, 26.13.25, 27.05.01,
29.01.15
(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, produkty chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje
(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 9 urządzenia i przyrządy:
naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne,
do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania,
przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne
nośniki danych, nagrane dyski kompaktowe i video, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny
liczące i sortujące monety, systemy do przetwarzania danych, komputery, urządzenia do gaszenia ognia, 11 urządzenia do oświetlania,
ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, 37 usługi budowlane, naprawy kompleksowych systemów elektryfikacji
kopalń oraz obiektów przemysłowych, aparatur ognioszczelnych,
serwis dla górnictwa i energetyki, usługi w zakresie instalacji elektrycznych.
(111) 297358
(220) 2016 08 04
(210) 459928
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -HANDLOWO-USŁUGOWE MARTECH-PLUS MARCIN MISTARZ SPÓŁKA JAWNA,
Ruda Śląska, PL.
(540) MARTECH PLUS GRUPA MARTECH
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.13.25
(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, produkty chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje
(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 9 urządzenia i przyrządy:
naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne,
do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania,
przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne
nośniki danych, nagrane dyski kompaktowe i video, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny
liczące i sortujące monety, systemy do przetwarzania danych, komputery, urządzenia do gaszenia ognia, 11 urządzenia do oświetlania,
ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, 37 usłu-
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gi budowlane, naprawy kompleksowych systemów elektryfikacji
kopalń oraz obiektów przemysłowych, aparatur ognioszczelnych,
serwis dla górnictwa i energetyki, usługi w zakresie instalacji elektrycznych.

(111) 297359
(220) 2016 08 04
(210) 459953
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) GRUPA APATOR
(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 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 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
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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
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) 297360
(220) 2016 08 04
(210) 459979
(151) 2017 03 17
(441) 2016 11 21
(732) STOWARZYSZENIE OSTRZESZOWSKA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA, Ostrzeszów, PL.
(540) ALEJA GWIAZD SZTUKI KULINARNEJ
(540)

Kolor znaku: szary, biały, czarny
(531) 01.01.03, 09.07.19, 11.03.18, 09.01.10, 26.01.01, 26.01.16,
26.01.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 opracowywanie i gromadzenie informacji o wydarzeniach kulturalnych, sportowych i ciekawostkach życia codziennego,
organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie imprez plenerowych
związanych z kulturą i rozrywką, radiowe i telewizyjne programy
rozrywkowe, realizacja spektakli, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, usługi związane z organizacją
wypoczynku: organizowanie konkursów w dziedzinie edukacji lub
rozrywki, organizacja konkursów edukacyjnych, organizacja konkursów dziedzinie rozrywki, organizacja zawodów rekreacyjnych,
organizowanie gier, organizowanie gier i konkursów, organizowanie
i prowadzenie turniejów wędkarskich, organizowanie konkursów
w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów w celach rozrywkpwych, organizowanie konkursów artystycznych, organizowanie wystaw do celów rozrywkowych.
(111) 297361
(220) 2016 08 05
(210) 459985
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) PANASIUK PIOTR, Biała Podlaska, PL.
(540) FREZAN
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia, polerowania, szorowania,
mycia, dezynfekcji, środki konserwujące do wszelkich powierzchni,
detergenty do celów domowych i przemysłowych, środki do prania,
środki do zmiękczania tkanin, wybielacze, środki toaletowe, kosmetyki, preparaty do pielęgnacji ciała, 35 usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej oraz w sklepach internetowych towarów: preparaty
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do czyszczenia, polerowania, szorowania, mycia, dezynfekcji, środki
konserwujące do wszelkich powierzchni, detergenty do celów domowych i przemysłowych, środki do prania, środki do zmiękczania
tkanin, wybielacze, środki toaletowe, kosmetyki, preparaty do pielęgnacji ciała.

(111) 297362
(220) 2016 08 16
(151) 2017 02 10
(441) 2016 10 24
(732) KOSZARNY HUBERT, Ostrzeszów, PL.
(540) STANDARD DEWELOPERSKI PLUS +
(540)

(210) 460393

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 24.17.05, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 budowa domów, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa obiektów
do celów rekreacyjnych, budowa podłóg, budowa pomieszczeń, budowa saun, budowa schodów z drewna, budowa ścian, malowanie
budynków, montaż drzwi i okien, murarstwo, naprawa i renowacja
budynków, odnawianie budynków, odnawianie wnętrz budynków,
remont nieruchomości, renowacja i naprawa budynków, układanie
parkietów, układanie płytek podłogowych, usługi budowlane, usługi
generalnych wykonawców budowlanych, wykańczanie wnętrz.
(111) 297363
(220) 2016 08 05
(210) 460014
(151) 2017 03 15
(441) 2016 10 24
(732) BESTMILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) brackie smaki
(510), (511) 29 bekon, bita śmietana, bulion, cebula i czosnek konserwowy, chipsy owocowe, chrupki ziemniaczane, drób i dziczyzna
nieżywa, fasolka konserwowa, filety rybne, flaki, galaretki jadalne,
galarety mięsne, groszek konserwowy, grzyby konserwowane, jaja,
jogurt, kaszanka, kefir, kiełbasy, koktajle mleczne, kompoty, konserwy mięsne i rybne, korniszony, krokiety, napoje mleczne, margaryna,
marmolada, masło, mięso, mleko i jego produkty, mrożone owoce,
oleje jadalne, owoce gotowane i konserwowane, owoce w puszkach,
pektyna do celów spożywczych, potrawy z ryb, przecier jabłkowy,
pomidorowy i warzywny, rodzynki, ryby solone, sałatki owocowe
i warzywne, ser, smalec, warzywa gotowane, konserwowane i suszone, wędliny, wieprzowina, zupy, żelatyna, 30 aromaty do żywności i napojów, biszkopty, bułka tarta, chałwa, chleb, cukier, gałka
muszkatołowa, herbata, imbir, kakao, kasza manna, owsiana i kuskus,
kawa, keczup, lody spożywcze, majonezy, makarony, mąka, mięsne
sosy, miód, musztarda, napoje czekoladowe, kakaowe i kawowe
z mlekiem, ocet, pieprz, proszek do pieczenia, przyprawy, ryż, słodycze, soda spożywcza, sosy do makaronu, sól kuchenna, wyroby
cukiernicze, zioła konserwowane, żywność na bazie mąki.
(111) 297364
(220) 2016 08 05
(151) 2017 03 15
(441) 2016 10 24
(732) COMP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(210) 460015

Kolor znaku: granatowy
(531) 26.01.02, 29.01.04
(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 gospodar-

Nr 10/2017

czej, 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) 297365
(220) 2016 08 05
(210) 460016
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) STEFANOWICZ SYLWIA, Mielec, PL.
(540) BILBETTE OUTLET
(510), (511) 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy, 35 reklama i zarządzanie w działalności gospodarczej.
(111) 297366
(220) 2016 08 08
(151) 2017 04 03
(441) 2016 12 05
(732) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL.
(540) NIE MA MIŁOŚCI, JEST CHEMIA.
(540)

(210) 460053

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 02.09.01, 24.17.25, 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
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.
(111) 297367
(220) 2016 08 08
(151) 2017 03 16
(441) 2016 10 24
(732) Silergy Corp., George Town, KY.
(540) S SILERGY

(210) 460059
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(540)

(531) 26.04.03, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 9 aparaty i instrumenty geodezyjne, aparaty do pomiaru ciśnienia, urządzenia do śledzenia aktywności fizycznej noszone
na ciele, elektryczne regulatory światła, ściemniacze, elektryczne
urządzenia pomiarowe, galwanometry, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, ładowarki do papierosów elektronicznych, diody emitujące
światło LED, dynamometry, przetworniki elektryczne, komputerowe
urządzenia peryferyjne, tranzystory elektroniczne, przepływomierze, aparaty telekomunikacji wewnętrznej, aparaty do transmisji
dźwięku, elektryczne ściemniacze światła, modemy, elektroniczne
układy scalone, chipy, transpondery, wskaźniki ciśnienia, głośniki,
przenośne źródła energii, baterie do ładowania, programy komputerowe, nagrane, odbiorniki audio -i video, obwody drukowane,
płyty do obwodów drukowanych, automatyczne wskaźniki niskiego
ciśnienia w oponach pojazdów, regulatory napięcia dla pojazdów,
smartfony, obwody zintegrowane, półprzewodniki, regulatory napięcia, zasilacze ze stabilizacją napięcia, wzmacniacze, prostowniki
prądu, komputery, ładowarki do akumulatorów elektrycznych, czujniki, procesory audio -video, elektryczne urządzenia pomiarowe,
nadajniki-odbiorniki Ethernetu, aparaty do przetwarzania danych,
czytniki, sprzęt do przetwarzania danych, urządzenia nadawczo-odbiorcze, sprzęt komunikacji sieciowej.
(111) 297368
(220) 2016 08 08
(210) 460061
(151) 2017 03 16
(441) 2016 10 24
(732) HANDLOSFERA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gutkowo, PL.
(540) ASYSTO
(510), (511) 35 usługi marketingowe i promocyjne w zakresie reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, a także reklamy billboardowej, prasowej, korespondencyjnej, radiowej i telewizyjnej,
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych, usługi tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowanych,
publikowanie tekstów sponsorowanych, uaktualnienie materiałów
reklamowych, usługi w zakresie wynajmowania nośników reklamowych i przestrzeni reklamowych, świadczenie pomocy i doradztwo
w prowadzeniu działalności gospodarczej i w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi oraz personelem, usługi w zakresie komputerowego zarządzania plikami i komputerowych baz danych, a także
sortowania danych w bazach komputerowych, usługi wyszukiwania
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich oraz zarządzania zbiorami informatycznymi, 42 usługi projektowania oprogramowania i systemów komputerowych, a także tworzenia i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie
aktualizacji i konserwacja oprogramowania komputerowego, analizy
systemów komputerowych, prace badawczo -rozwojowe i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, udostępnianie
platformy z oprogramowaniem komputerowym z możliwością dodawania przez użytkownika Internetu własnych informacji, danych i treści w formie tekstowej i graficznej oraz udostępnianie ich za pomocą
sieci komputerowej i urządzeń mobilnych, usługi elektronicznej konwersji danych lub programów, konwersji danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, usługi instalacji oprogramowania, usługi
dostarczania wyszukiwarek internetowych, usługi odzyskiwania danych komputerowych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej oraz
usługi wypożyczania oprogramowania komputerowego, komputerów oraz serwerów, 44 usługi informatyczne, telefoniczne i rezerwacyjne świadczone dla salonów fryzjerskich, kosmetycznych, salonów
piękności, urody, SPA, solariów, w tym dla podmiotów oferujących
usługi wizażu, manicure, masażu, jak również dla branży medycznej,
w tym dla gabinetów lekarskich, stomatologicznych, weterynaryjnych, szpitali, ośrodków zdrowia, placówek medycznych, a także dla
podmiotów świadczących usługi: medyczne, optyczne, pielęgniarskie, terapeutyczne, fizjoterapeutyczne, opiekę zdrowotną.

(111) 297369
(220) 2016 08 08
(151) 2017 03 31
(441) 2016 12 05
(732) ALL GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołobrzeg, PL.
(540) CoffeeDesk.PL
(540)

3763
(210) 460067

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 02.09.14, 11.03.04, 11.03.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kawa, napoje na bazie kawy, napoje kawowe z mlekiem, 35 handel hurtowy i detaliczny oraz sprzedaż on-line towarów takich jak: akcesoria do zaparzania kawy, chemia do czyszczenia ekspresów, chłodziarki do mleka, czajniczki do herbaty, czajniki
elektryczne, czajniki nieelektryczne, czekolada, czekolada pitna,
czekoladziarni, elektryczne zaparzacze do kawy, filtry do kawy nieelektryczne, filtry do kawy papierowe, filtry do wody pitnej, herbata,
kawa, kawa bezkofeinowa, kawa speciality, młynki ręczne do użytku
domowego, młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, naczynia ceramiczne, naczynia na napoje, naczynia szklane do napojów,
syropy do napojów, termosy do napojów, urządzenia i przyrządy
do ważenia, urządzenie do spieniania mleka, zaparzacze do kawy
nieelektryczne, 43 kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem.
(111) 297370
(220) 2016 08 08
(210) 460070
(151) 2017 03 16
(441) 2016 10 24
(732) FERMY DROBIU WOŹNIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żylice, PL.
(540) ZDROVO
(510), (511) 4 olej rzepakowy do celów przemysłowych, 29 jaja kurze, żółtko jaja kurzego w proszku, jaja kurze w proszku, albumina
jaja kurzego w proszku, albumina jaja kurzego wysokożelująca, albumina jaja kurzego wysokopienista, płynna masa jajowa z cukrem
(50%), pasteryzowana, płynna masa jajowa, pasteryzowana, płynne
żółtko jaja kurzego, pasteryzowane, olej rzepakowy jadalny.
(111) 297371
(220) 2016 08 08
(210) 460074
(151) 2017 03 31
(441) 2016 12 05
(732) UP2YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin, PL.
(540) UP2YOU
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, szary
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, 35 doradztwo biznesowe, udostępnianie informacji z zakresu działalności gospodarczej, również za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych lub innych form przekazu danych, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez
Internet, reklama biznesowych stron internetowych, doradztwo
w zakresie marketingu, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo związane z zarządzaniem, doradztwo w zakresie
zatrudnienia, doradztwo w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa,
doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie
zarządzania marketingowego, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury firm, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej,
doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania firmą,
doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo w zakresie
strategii dla przedsiębiorstw, doradztwo profesjonalne w zakresie
zarządzania personelem, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, doradztwo w zakresie zarządzania
dotyczące obsadzania stanowisk, doradztwo w zakresie zarządzania
dotyczące rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie organizacji
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i zarządzania przedsiębiorstwami, doradztwo w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, zarządzanie procesami biznesowymi
i doradztwo w tym zakresie, informacje dotyczące kariery i usługi
doradcze (inne niż doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), doradztwo
i zarządzanie biznesowe w zakresie wprowadzania nowych produktów na rynek, promowanie projektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, usługi
zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, zarządzanie zasobami ludzkimi, wsparcie dla pracowników w sprawach
z zakresu działalności gospodarczej, statystyczne badania biznesowe, badania biznesowe, skomputeryzowane badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, badania i ankiety w zakresie działalności
gospodarczej, 38 udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego,
komunikacja za pośrednictwem blogów online, świadczenie usług
komunikacji głosowej przez Internet, zapewnianie dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów] i forów internetowych,
przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej,
zapewnianie dostępu do informacji za pośrednictwem Internetu, dostęp do treści, stron internetowych i portali, transmisja treści generowanych przez użytkownika za pośrednictwem Internetu, nadawanie
treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu do portali internetowych
na rzecz osób trzecich, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, zapewnianie dostępu
do portalu internetowego obejmującego programy wideo na życzenie, usługi emisji treści audio i wideo świadczone za pośrednictwem
Internetu, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, udostępnianie forów
internetowych online, 41 doradztwo zawodowe, zapewnianie zajęć
online dla niewielkiej grupy uczniów, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo zawodowe [edukacja],
doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo w zakresie szkoleń
biznesowych, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, informacje dotyczące
kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo
edukacyjne i szkoleniowe), udzielanie informacji związanych z wychowaniem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online,
edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, udostępnianie z globalnej sieci komputerowej
lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, zapewnianie
szkoleń online, szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, edukacja i szkolenia związane z ochroną
natury i środowiskiem, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu,
przemysłu i technologii informacyjnej, publikowanie dokumentów
z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych,
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], udzielanie
informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych
z edukacją i szkoleniami, organizowanie i prowadzenie seminariów
i warsztatów [szkolenia], doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi,
skomputeryzowane szkolenia w dziedzinie doradztwa zawodowego,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi
szkolenia personelu działu sprzedaży, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania,
usługi w zakresie szkolenia nauczycieli, szkolenia w zakresie technik
komunikacyjnych, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia edukacyjne, szkolenia sportowe, skomputeryzowane szkolenia, szkolenia
personelu, szkolenia nauczycieli, szkolenia biznesowe, prowadzenie
warsztatów [szkolenia], kursy samoświadomości [szkolenia], usługi
szkolenia zawodowego, szkolenia dla dorosłych, nauczanie i szkolenia, trening rozwoju osobistego, kursy szkoleniowe w zakresie badań
i rozwoju, coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, badania
edukacyjne, kursy w zakresie rozwoju osobistego, 42 doradztwo
naukowe, doradztwo projektowe, programowanie oprogramowania
edukacyjnego, programowanie oprogramowania do platform handlu elektronicznego, udostępnienie wyszukiwarek internetowych,
publikowanie czasopism internetowych, tworzenie zapisanych
elektronicznie stron internetowych dla usług online i Internetu, tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, rozwój,
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programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
usługi badawczo -rozwojowe, projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego, badania i rozwój w zakresie nauki, prace
badawczo -rozwojowe dla osób trzecich, programowanie oprogramowania edukacyjnego, programowanie oprogramowania do platform internetowych, programowanie oprogramowania do portali
internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania
komputerowego,, 44 badania psychologiczne, doradztwo psychologiczne, doradztwo związane z psychologią integralną, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, 45 doradztwo w zakresie relacji osobistych, usługi internetowe w zakresie
umawiania się na randki, swatania i poznawania osób, poradnictwo
małżeńskie i coaching małżeński.

(111) 297372
(220) 2016 08 08
(210) 460080
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) GŁOWACKI GRZEGORZ MAX BAX, Wyszogród, PL.
(540) maxfresh
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, błękitny, jasnozielony
(531) 02.05.23, 18.01.19, 21.01.25, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży detalicznej w sieci sklepów wielobranżowych: produktów spożywczych
przetworzonych i nieprzetworzonych, napojów bezalkoholowych,
napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, artykułów chemii
gospodarczej, środków i przyborów toaletowych i higieny osobistej,
artykułów, gospodarstwa domowego, artykułów biurowych, książek, czasopism i dzienników, przyborów szkolnych.
(111) 297373
(220) 2016 08 08
(151) 2017 03 24
(441) 2016 12 05
(732) DOŁMAT MAREK, Wrocław, PL.
(540) Sucharki delikatesowe extra
(540)

(210) 460093

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.11
(510), (511) 30 sucharki.
(111) 297374
(220) 2016 08 08
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) BRESZKA KRYSTYNA, Wrocław, PL.
(540) CR CompRot
(540)

(210) 460098

Kolor znaku: niebieski, srebrny
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 4 oleje silnikowe, 7 maszyny na sprężone powietrze,
wiertarki, szlifierki, młotki pneumatyczne, wycinarki, niciarki, sprężarki, separator oleju, filtry powietrza (części maszyn lub silników),
pistolety natryskowe do malowania.

Nr 10/2017
(111) 297375
(220) 2016 08 08
(151) 2017 03 28
(441) 2016 12 05
(732) ICE FLAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Inowrocław, PL.
(540) ice flames
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 460110

Kolor znaku: niebieski, jasnoszary
(531) 27.05.01, 01.15.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie gier, 42 projektowanie gier.
(111) 297376
(220) 2016 08 09
(210) 460126
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) ZAKŁAD BUDOWNICTWA LINIOWEGO TELBIAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biała Podlaska, PL.
(540) TELBIAL
(540)

Kolor znaku: żółty, niebieski, czarny, szary
(531) 14.01.07, 14.01.08, 27.05.01, 27.05.05, 26.04.01, 26.04.16,
29.01.14
(510), (511) 37 usługi budowlane (budownictwo telekomunikacyjne, przewierty sterowane, przeciski, technologie bezwykopowe),
38 telekomunikacja (operator telekomunikacyjny).
(111) 297377
(220) 2016 08 09
(210) 460134
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) GMINA ORZYSZ, Orzysz, PL.
(540) PIKNIK MILITARNY ORZYSZ SZLAKIEM TYGRYSA
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, złoty
(531) 03.01.04, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13, 03.01.16
(510), (511) 41 organizowanie obozów sportowych, rozrywka, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie konkursów, obozy sportowe, imprezy sportowe, informacja o edukacji, informacja
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, kultura fizyczna,
organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizacja biegów ekstremalnych, produkcja filmów innych niż reklamowe, wynajmowanie
obiektów sportowych, organizowanie zawodów biegowych, widowisko sportowe, 43 usługi zakwaterowania tymczasowego świadczone przez obozy wakacyjne.
(111) 297378
(220) 2016 08 10
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) MORAWIEC ALFRED, Głogówek, PL.
(540) MORAWIEC

(210) 460138
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(510), (511) 35 usługi agencji importowo -eksportowych, usługi prowadzenia sprzedaży różnorodnych towarów w sklepie wielobranżowym, detalicznym i/lub w hurtowni oraz za pośrednictwem sieci Internet, handlu on-line lub katalogowego handlu wysyłkowego
pojazdów mechanicznych oraz części i akcesoriów do nich, prowadzenie salonów/komisów w zakresie pojazdów mechanicznych oraz
części zamiennych i akcesoriów do nich, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich w sklepach artykułów spożywczych, przemysłowych, motoryzacyjnych, papierniczych, w sklepach z wydawnictwami, w barze,
snack-barze, restauracji, kawiarni, kafeterii, stołówce z posiłkami i napojami lub artykułami alkoholowymi, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych i ich produktów pochodnych, sprzedaż
asfaltów, smoły, płynów hamulcowych, płynów hydraulicznych, płynów do chłodnic samochodowych, płynów do spryskiwaczy, preparatów pielęgnacyjnych do samochodów, środków konserwujących
i antykorozyjnych, odmrażaczy do szyb i zamków samochodowych,
sprzedaż wyrobów chemicznych i ich półproduktów, sprzedaż poliolefin, prowadzenie na terenie stacji paliw sklepów z artykułami
pierwszej potrzeby, w zakresie towarów artykułów spożywczych,
przemysłowych, motoryzacyjnych, papierniczych, wydawnictw oraz
innych materiałów powszechnego użytku, usługi w zakresie organizacji zarządzania programami lojalnościowymi dla klientów, administrowanie i zarządzanie punktami usługowymi, hurtowniami i magazynami, usługi zaopatrzenie osób trzecich-usługi w zakresie
pośrednictwa w nabywaniu towarów i usług dla innych przedsiębiorstw, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, pomoc przedsiębiorstwom w działalności gospodarczej,
przemysłowej lub handlowej, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, outsourcingjako doradztwo biznesowe,
doradztwo handlowe, usługi w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, usługi związane z tworzeniem sieci handlowych i usługowych oraz reprezentowaniem interesów osób trzecich w zakresie
działalności gospodarczej, zarządzanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary i usługi
na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, pośrednictwo w transakcjach handlowych, także w ramach
handlu elektronicznego, pośrednictwo w umowach dla osób trzecich, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, także poprzez Internet, przyjmowanie, przetwarzanie i realizacja zamówień, usługi franchisingowe,
usługi w zakresie logistyki, zwłaszcza w zakresie usług dotyczących
zarządzania łańcuchem dostaw, zintegrowane śledzenie i zarządzanie transakcjami handlowymi, elektroniczne zarządzanie danymi dotyczącymi śledzenia, realizacji, roszczeń, fakturowania i pośrednictwa w zakresie danych przewozowych, prowadzenie komputerowych
baz danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, usługi agencji informacji handlowej i usługowej, handlowe i usługowe informacje i porady udzielane konsumentom w zakresie transportu i magazynowania, usługi wywiadowni gospodarczych, usługi marketingowe i promocyjne reklamowanie osób
trzecich, usługi polegające na promocji sprzedaży dla osób trzecich,
usługi reklamowe, usługi związane z reklamą przedsiębiorstw transportowych, reklamowych i promocyjnych z zakresie usług transportowych, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, usługi reklamy i promocji sprzedaży na rzecz osób
trzecich w sieciach komputerowych, prowadzenie reklamy radiowej,
telewizyjnej, prasowej oraz za pomocą środków elektronicznych, reklama billboardowa, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie tekstów sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, próbek, druków, prospektów, broszur, prezentacja w celach reklamowych firm
w Internecie i innych mediach, prezentacja towarów i usług w mediach komunikacyjnych, wynajem miejsc na umieszczanie ogłoszeń
lub reklam w tym na pojazdach, kreowanie wizerunku firmy, usługi
księgowe, fotokopiowanie, powielanie dokumentów, usługi reprodukcji dokumentów, reklama przewozów międzynarodowych, marketing usług przewozowych w kraju i za granicą, 36 usługi agencji
celnych, usługi agencji celnej w zakresie: przygotowania dokumentów klienta do dokonania oprawy celnej, uiszczanie w imieniu klienta
należności celnych i podatkowych, kaucje, gwarancje, w tym gwarancje celne, usługi finansowe i inwestycje kapitałowe związane z działalnością agencji celnych, realizowanie transakcji pieniężnych za po-
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mocą kart kredytowych, usługi finansowe, operacje finansowe,
doradztwo w sprawach finansowych, usługi ubezpieczeniowe, usługi związane z ubezpieczeniem w czasie transportu ludzi lub towarów, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenie przewozowe,
ubezpieczenia handlowe, ubezpieczenia od pożaru, ubezpieczenia
morskie, usługi w zakresie ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia na życie, usługi pośrednictwa i brokerskie w zakresie ubezpieczeń, maklerstwo, maklerstwo ubezpieczeniowe, likwidacja
szkód
ubezpieczeniowych,
usługi
agencji
ubezpieczeniowych, wycena kosztów naprawy, depozyty kosztowności, depozyty przedmiotów wartościowych, depozyty sejfowe,
administrowanie nieruchomościami, dzierżawa majątku nieruchomego, zarządzanie majątkiem, zarządzanie majątkiem nieruchomym, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, wynajmowanie nieruchomości, wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone także
przez Internet, 37 usługi stacji obsługi pojazdów, wykonywanie przeglądów technicznych pojazdów, tankowanie pojazdów, wymiana
oleju w pojazdach, prowadzenie usług związanych z konserwacją
i naprawami pojazdów lub naprawami innych obiektów związanych
z transportem ludzi lub towarów, obsługa i naprawa pojazdów, smarowanie pojazdów, czyszczenie pojazdów, mycie pojazdów, polerowanie pojazdów, zabezpieczanie pojazdów przed korozją, regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, montaż i naprawy
instalacji grzewczych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, naprawy tapicerskie, naprawa zamków, bieżnikowanie opon, wulkanizacja opon,
sprawdzanie i ustawianie geometrii kół, wyważanie kół pojazdów,
serwis ogumienia, usługi w zakresie diagnostyki pojazdów, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn i ich części, wszelkie naprawy pojazdów i ich części poruszających się po drogach, wodzie i w powietrzu, 39 usługi z zakresu przewozu osób i rzeczy transportem
samochodowym, lotniczym i morskim, przewóz samochodami ciężarowymi, przewożenie ładunków, usługi transportowe pojazdami
z obniżoną temperaturą i chłodniami, usługi transportowe pojazdami izotermami, transport ładunków niebezpiecznych, transport, wyładunek i składowanie odpadów, przeprowadzki, transport mebli,
transport przedmiotów wartościowych, transport chroniony przedmiotów wartościowych, transport przedmiotów wartościowych samochodami opancerzonymi, transport dóbr pomocowych w rejony
dotknięte katastrofą, transport autobusowy, organizowanie podróży
i wycieczek, usługi turystyczne, usługi informacyjne dotyczące podróży lub transportu dóbr, dotyczące cen, rozkładów jazdy i metod
transportu, usługi związane ze sprawdzaniem pojazdów przed transportem, organizacja wycieczek, usługi w zakresie prowadzenia biur
podróży, usługi logistyczne także w sektorze transportowym, spedycja, fracht, pośrednictwo frachtowe, usługi maklerstwa transportowego, informacja o transporcie, pośrednictwo transportowe, rezerwacja transportu, informacje o ruchu drogowym, usługi nawigacji
w transporcie, usługi kurierskie -dostarczanie listów lub towarów,
frankowanie przesyłek pocztowych zwłaszcza listów, pakietów, paczek, także on-line, dostarczanie korespondencji, dostarczanie przesyłek, dostarczanie paczek, dystrybucja gazet, transport, zwłaszcza
transport towarów, mienia, surowców i innych ładunków do wysyłki
dla osób trzecich samochodami, samochodami ciężarowymi, koleją,
statkami, samolotami, łodziami, transport i dostarczanie towarów,
zwłaszcza dokumentów, pakunków, paczek, listów i palet, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, doręczanie i dostawy towarów przy sprzedaży wysyłkowej, zaopatrywanie w wodę,
magazynowanie i dostarczanie olejów i paliw, przewóz bagaży, załadunek i rozładunek towarów, transport poprzez rurociągi, transport
ścieków i śmieci, usługi tranzytowe, usługi związane z pakowaniem
produktów i towarów przed wysyłką, usługi związane z gromadzeniem towarów w magazynach lub innych budynkach w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem lub kradzieżą, składowanie, składowanie towarów, informacja o składowaniu, magazynowanie, informacja
o magazynowaniu, wynajmowanie magazynów, wypożyczanie kontenerów magazynowych przechowywanie, dystrybucja, odbiór, pakowanie i zwrot dokumentów, pakunków, towarów, surowców, palet,
przechowywanie i zwroty w związku z transportem i dostawą własności osobistej, prowadzenie parkingów, wynajmowanie miejsc
parkingowych, wynajmowanie miejsc na parkingi, wynajmowanie
garaży, pomoc drogowa w przypadku awarii pojazdów, samochodów, holowanie, usługi kierowców, usługi związane z transportem
ludzi, transport pasażerski, transport podróżnych, usługi taksówek,
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usługi w zakresie organizowania wycieczek, rezerwowanie miejsc
na podróże, usługi osób towarzyszących w czasie podróży, usługi
w zakresie zwiedzania turystycznego, usługi związane z wynajmem
środków transportu, wypożyczanie ciężarówek, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie samochodów wyścigowych, wypożyczanie bagażników dachowych, wypożyczanie kontenerów, magazynowanie elektronicznie zapisanych danych oraz dokumentów,
śledzenie przesyłek poprzez elektroniczne ustalenie miejsca składowania towarów, mienia, surowców zwłaszcza dokumentów, pakunków, paczek, listów i palet, usługi transportowe dotyczące zarządzaniem sieciami transportowymi, usługi aranżowania przyśpieszonego
pobierania, przechowywania, transportowania i dostarczania towarów, prowadzenie skomputeryzowanego śledzenia i wytyczania/
szkicowania tras pakunków/przesyłek w tranzycie, skomputeryzowane śledzenie i szkicowanie pakunków i frachtu w tranzycie, mianowicie zapewnianie skomputeryzowanej informacji odnośnie usług z zakresu lokalnego i międzynarodowego transportu i dostaw, udzielanie
zautomatyzowanych informacji dla klientów do identyfikowania informacji przewozowych klienta przez globalną sieć komputerową
do przewozów importowych i eksportowych, 42 badania techniczne
pojazdów, przeglądy rejestracyjne pojazdów, prowadzenie stacji
kontroli pojazdów, usługi inżynierskie i projektowe.

(111) 297379
(220) 2016 08 11
(210) 460177
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Delecta PROSTO Z SERCA CUKIER aromatyczny
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, czerwony, jasnobrązowy
(531) 02.09.01, 07.15.05, 20.05.99, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 aromaty waniliowe, cukier do produkcji dżemów, cukier do produkcji galaretek, cukier do pieczenia, cukier puder, naturalne substancje słodzące.
(111) 297380
(220) 2016 08 11
(210) 460188
(151) 2017 03 29
(441) 2016 11 21
(732) OSSOWSKI HENRYK WAGI WIELKOPOLSKA, Puszczykowo, PL.
(540) Wagi Wielkopolska
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 03.02.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 wagi sprężynowe, wagi elektryczne, wagi elektroniczne, wagi łazienkowe, wagi kieszonkowe, wagi kontrolne, wagi pocztowe, wagi kuchenne, wagi precyzyjne, mówiące wagi, dźwigniowe wagi przesuwnikowe, wagi do listów, wagi dla niemowląt, wagi
do celów medycznych, przenośne cyfrowe wagi elektroniczne, przyrządy do pomiaru wagi, elektroniczne wagi do użytku osobistego,
elektroniczne wagi do użytku kuchennego, wagi do listów użytku
biurowego, wagi do listów użytku domowego.
(111) 297381
(151) 2017 03 23

(220) 2016 08 11
(441) 2016 12 05

(210) 460236
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(732) SKRZYPIEC RUBEN PROFILINE, Szalejów Górny, PL.
(540) OKNA DRZWI FASADY ProfiLine
(540)

(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoczerwony, srebrny, szary
(531) 24.13.25, 26.11.12, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 bramy metalowe, ograniczniki do bram, drzwi metalowe, futryny, ograniczniki i osprzęt do drzwi metalowy, konstrukcje i materiały budowlane metalowe, okna metalowe, ramy
do okien metalowe, ograniczniki i osprzęt do okien metalowy,
okucia do drzwi i okien metalowe, ościeżnice metalowe, parapety
wewnętrzne i zewnętrzne metalowe, witryny sklepowe metalowe, żaluzje i rolety metalowe, 19 bramy niemetalowe, konstrukcje
i materiały budowlane niemetalowe, drzwi niemetalowe, płyty
drzwiowe niemetalowe, drzwi składane niemetalowe, futryny,
ościeżnice niemetalowe, okna niemetalowe, parapety wewnętrzne i zewnętrzne niemetalowe, szkło okienne, okiennice niemetalowe, witryny sklepowe niemetalowe, żaluzje i rolety niemetalowe, 37 nadzór budowlany, montaż, demontaż, konserwacja
i naprawa stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów, żaluzji i rolet, konstrukcji budowlanych metalowych i niemetalowych oraz
bram.

(531) 03.04.02, 27.05.03, 27.05.05
(510), (511) 43 restauracje, restauracje z grillem, restauracje oferujące dania na wynos.

(111) 297382
(220) 2016 08 12
(210) 460265
(151) 2017 03 27
(441) 2016 12 05
(732) NEOTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielsko -Biała, PL.
(540) revitynk
(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) 297383
(220) 2016 08 12
(210) 460266
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) SZYMKOWIAK DAMIAN FIRMA SZYMKOWIAK,
Święciechowa, PL.
(540) CZYSTE WEJŚCIE
(510), (511) 17 tekstylia i wyroby włókiennicze nie ujęte w innych
klasach, narzuty na łóżka, obrusy, a mianowicie: taśmy do łączenia
dywanów, taśmy przylepne do zabezpieczania dywanów, taśmy
przylepne do użytku w przemyśle, taśmy przylepne do zabezpieczania pokryć podłogowych przed ślizganiem, 27 dywany, chodniki
(kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania
podłóg, draperie (nietekstylne), a mianowicie: antypoślizgowe
maty podłogowe do użytku pod urządzeniami, antypoślizgowe
maty prysznicowe, antypoślizgowe pokrycia podłogowe na klatki schodowe, chodniki [maty], dywaniki [maty], dywany, chodniki
i maty, materiał antypoślizgowy do użytku pod dywanami, maty
antypoślizgowe, maty pod krzesła [ochraniacze podłogi umieszczane pod krzesłem], maty podłogowe, maty z kauczuku, podkłady
pod dywaniki, podłoża antypoślizgowe, wycieraczki, wycieraczki
pod drzwi z kauczuku naturalnego, wycieraczki pod drzwi z materiałów tekstylnych.
(111) 297384
(220) 2016 08 12
(210) 460298
(151) 2017 03 27
(441) 2016 12 05
(732) BNF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dźwirzyno, PL.
(540) MASARNIA BURGER BAR

(111) 297385
(220) 2016 08 12
(210) 460311
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) WINDEX HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, PL.
(540) Windex HOLDING Sp. z o.o. suwnice żurawie wciągniki
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.09, 26.11.03
(510), (511) 6 haki, haki metalowe, kabiny metalowe, liny metalowe,
liny stalowe, liny stalowe do użycia w dźwigach, ograniczniki metalowe,
suwnice [konstrukcje] z metalu, szyny metalowe, szyny stalowe, szyny
suwnicowe, szyny zbiorcze, 7 chwytaki, chwytaki do drewna [części
do maszyn], chwytaki do siana [maszyny lub części maszyn], chwytaki
wieloskorupowe [maszyny], elektryczne hamulce do maszyn, elektryczne wciągniki linowe, elektryczne wielokrążki [wciągniki], haki do dźwigów, hamulce do maszyn, hamulce do maszyn przemysłowych, hamulce magnetyczne do maszyn, hamulce tarczowe do maszyn, hamulce
tarczowe stanowiące części maszyn, hamulce taśmowe, hydrauliczne
przekładnie, inne niż do pojazdów lądowych, liny przenośnikowe, mechaniczne przekładnie, przeciągarki, przeciągarki [do obróbki metalu],
przegubowe przekładnie do maszyn, przekładnie do maszyn, przekładnie łańcuchowe, przekładnie napędowe, przekładnie przyspieszające,
przekładnie redukcyjne, przekładnie rolkowe, przekładnie różnicowe,
przekładnie ślimakowe, przekładnie zapadkowe, przekładnie zębate
do maszyn, przekładnie zmiennoprędkościowe, sprzęgła do maszyn,
sprzęgła zębate, suwnice, suwnice bramowe, suwnice pomostowe,
uchwyty, uchwyty części maszyn, wciągniki elektryczne, wciągniki linowe, wciągniki pneumatyczne, wciągniki ręczne samohamowane,
wciągniki [wielokrążkowe], wciągniki z mechanizmem zapadkowym,
wciągniki [zblocza] elektryczne, wciągniki zębatkowe, żurawie, żurawie
do pracy w dokach, żurawie kolejowe, żurawie masztowe, żurawie pływające, żurawie przejezdne, żurawie ruchome i stałe, żurawie samochodowe, żurawie stałe, żurawie warsztatowe, żurawie wieżowe, 37 konserwacja, serwis i naprawa maszyn.
(111) 297386
(220) 2016 08 16
(210) 460346
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) EKO -VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) YOYO
(510), (511) 12 przyczepy do pojazdów, przyczepy kempingowe.
(111) 297387
(220) 2016 08 16
(210) 460357
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) CTBAT International Co. Limited, Hong Kong, CN.
(540) SHUANGXI AMBRA
(510), (511) 34 papierosy, tytoń, wyroby tytoniowe, zapalniczki, zapałki, przybory dla palaczy.
(111) 297388
(220) 2016 08 16
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) International Tobacco PLC, Londyn, GB.
(540) KLEOPATRA

(210) 460369
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(540)

(531) 02.03.04, 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, bursztyn ustniki do papierosów i cygar, cygara, gilotynki do cygar,
cygarnice, cygarniczki, (przybory do czyszczenia fajek, stojaczki na fajki,
filtry do papierosów, zbiorniki 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 skręcani papierosów, ustniki
do 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, ustniki papierosów, waporyzatory dla palaczy, zbiorniczki z gazem do zapalniczek, zapalniczki dla
palaczy tytoniu, pudelka na zapałki, zioła do palenia, tytoń do żucia.
(111) 297389
(220) 2016 08 16
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) International Tobacco PLC, Londyn, GB.
(540) AMERICAN BRANDS
(540)

(210) 460370

26.01.18
(510), (511) 41 doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania,
doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo w zakresie
szkoleń, edukacja dorosłych, edukacja i szkolenia w dziedzinie
przetwarzania danych elektronicznych, budowanie zespołu (edukacja), doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, dostarczanie informacji edukacyjnych, doradztwo zawodowe i coaching
(doradztwo szkoleniowe i edukacyjne), 44 doradztwo związane
ze stomatologią, konsultacje dentystyczne, chirurgia, pomoc stomatologiczna, stomatologia kosmetyczna, stomatologia z sedacją, udzielanie informacji na temat stomatologii, usługi asystenta
dentysty, usługi doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych, usługi kliniki dentystycznej, usługi ortodontyczne, usługi
w zakresie wybielania zębów, wstawianie kamieni szlachetnych
do protez dentystycznych, wypożyczanie instrumentów stomatologicznych, usługi dentystyczne, usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, usługi rentgenowskie, usługi w zakresie
leczenia chirurgicznego.
(111) 297391
(220) 2016 01 19
(210) 451445
(151) 2016 11 24
(441) 2016 04 25
(732) ANGEL POLAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Angel River
(510), (511) 36 wynajem mieszkań, obrót nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, 37 budownictwo, 43 wynajmowanie
pomieszczeń na pobyt czasowy, domy opieki dla osób w podeszłym
wieku, 44 opieka pielęgniarska medyczna, domy opieki, opieka zdrowotna, hospicja, usługi klinik medycznych, szpitale, placówki opieki
pielęgniarskiej, fizjoterapia, fizykoterapia.
(111) 297392
(220) 2016 08 16
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) FUNDACJA POLSKIM DZIECIOM, Kalisz, PL.
(540)
(540)

(531) 01.01.01, 03.07.02, 24.01.05, 14.05.01, 26.01.01, 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, bursztyn ustniki do papierosów i cygar, cygara, gilotynki do cygar,
cygarnice, cygarniczki, (przybory do czyszczenia fajek, stojaczki na fajki,
filtry do papierosów, zbiorniki 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 skręcani papierosów, ustniki
do 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, ustniki papierosów, waporyzatory dla palaczy, zbiorniczki z gazem do zapalniczek, zapalniczki dla
palaczy tytoniu, pudelka na zapałki, zioła do palenia, tytoń do żucia.
(111) 297390
(220) 2016 08 16
(210) 460381
(151) 2017 04 03
(441) 2016 11 21
(732) ANDRES PAWEŁ NZOZ CENTRUM STOMATOLOGICZNE EURO
DENT, Gdańsk, PL.
(540) centrum stomatologiczne EURO DENT
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.11,
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(210) 460391

Kolor znaku: złoty, czarny, zielony, jasnobrązowy
(531) 29.01.14, 05.03.02, 02.05.01, 24.01.05
(510), (511) 35 prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów reklamowych,
publikowanie tekstów sponsorowanych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek,
druków, prospektów, broszur), rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie powierzchni reklamowej, organizacja
pokazów mody w celach promocyjnych, 36 organizacja zbiorek,
sponsorowanie finansowe, zbiorki funduszy na cele dobroczynne, 41 organizowanie obozów sportowych, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie przyjęć, organizowanie
spektakli, pokazy mody w celach rozrywkowych, 43 bary szybkiej
obsługi (snack-bary), domy opieki dla osób w podeszłym wieku,
kafeteria (bufety), domy opieki dla osób w podeszłym wieku,
restauracje samoobsługowe, stołówki, wakacje (organizowanie
obozów), żłobki.
(111) 297393
(220) 2016 08 18
(210) 460468
(151) 2017 03 27
(441) 2016 12 05
(732) ADAMCZYK DOMINIK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO GASTRONOMICZNE ICE-FULL, Tomaszów
Mazowiecki, PL.
(540) SKARB BESKIDU WODA ŹRÓDLANA z serca Beskidu
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(540)

smetyki], perfumy, płyny do mycia, płyny do oczu, płyny kosmetyczne do demakijażu, preparaty do kąpieli, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty perfumeryjne,
róże kosmetyczne, rzęsy, rzęsy sztuczne, serum do celów kosmetycznych, serum pielęgnacyjne, sole do kąpieli, środki do higieny jamy
ustnej, środki do czyszczenia zębów, szampon, szminki do ust, talk
kosmetyczny, tipsy, toniki do skóry, toniki [kosmetyki], tusze do rzęs,
woda kolońska, woda perfumowana, woda toaletowa, żele do demakijażu, żel do brwi, żel do kąpieli, żele oczyszczające, żele pod oczy,
żelowe maseczki pod oczy.

Kolor znaku: zielony, czerwony, biały, szary
(531) 29.01.14, 25.01.15, 27.05.01, 03.04.07, 03.04.13, 03.04.24,
03.04.26, 06.19.05
(510), (511) 32 wody, napoje bezalkoholowe.

(111) 297396
(220) 2016 08 22
(210) 460573
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) DEUTSCHE SCHULE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DEUTSCHE SChULE
(540)

(111) 297394
(220) 2016 08 19
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) CRACOVIA BRANDS, INC., Franklin Park, US.
(540) POLISH STANDARD WÓDKA VODKA CZYSTA
(540)

(210) 460509

Kolor znaku: czerwony, żółty, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.19, 25.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 nauka języków obcych i języka polskiego, tłumaczenia.

Kolor znaku: czerwony, złoty, czarny, biały
(531) 27.05.01, 05.07.02, 29.01.14, 26.04.02, 26.04.15, 26.04.18,
25.07.25
(510), (511) 33 wódka.
(111) 297395
(220) 2016 08 22
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) ABRIGA LIMITED, Nicosia, CY.
(540) ORPHICA
(540)

(210) 460554

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych: balsamy do ciała,
balsamy odżywcze, balsamy po goleniu, balsamy do włosów, balsamy
do opalania, balsamy do rąk, balsamy do redukcji cellulitu, balsamy
do stóp, balsamy do ust, błyszczyki do ust, ołówki do brwi, chusteczki do twarzy nasączane kosmetykami, cienie do powiek, dezodoranty i antyperspiranty, emulsje do ciała, emulsje do depilacji, emulsje
do twarzy [do użytku kosmetycznego], emulsje do wzmacniania
paznokci, emulsje po goleniu, emulsje z filtrem przeciwsłonecznym
[do użytku kosmetycznego], eyelinery, kolorowe kosmetyki do oczu,
korektor do twarzy, kosmetyczne kredki do oczu, kosmetyczne peelingi do ciała, kosmetyczne pudry do twarzy, kosmetyczne żele pod
oczy, kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do ust, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne,
kosmetyki upiększające, kredki do oczu, kredki do powiek, kredki
do ust, kremy do rąk, kremy do ciała, kremy do twarzy, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy do demakijażu, kremy do redukcji cellulitu,
kremy, emulsje i żele nawilżające, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy na dzień, kremy na noc, kremy oczyszczające, kremy odżywcze,
kremy ujędrniające skórę, kremy złuszczające, lakiery do paznokci,
lakiery do włosów, maseczki do ciała, maseczki do skóry [kosmetyki],
maseczki do twarzy, mleczka do demakijażu, mleczka do pielęgnacji
skóry, mleczka kosmetyczne, mydła i żele, odżywki do ust, odżywki
do włosów, olejki do ciała, peeling do stóp, peeling do twarzy [ko-

(111) 297397
(220) 2016 08 23
(210) 460589
(151) 2017 03 14
(441) 2016 11 07
(732) Remark International B.V., Amsterdam, NL.
(540) VELOGICA
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do zastosowania w ubezpieczeniach, aplikacje komputerowe do zastosowania
w ubezpieczeniach, oprogramowanie komputerowe i programy
komputerowe dotyczące ubezpieczeń, programy komputerowe
umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych
do stosowania w dziedzinie ubezpieczeń, aplikacje programowe
do zastosowania z urządzeniami mobilnymi w dziedzinie ubezpieczeń, 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi gwarantowania ubezpieczeń, usługi nie objęte pierwszeństwem: zarządzanie ryzykiem
w związku z zawieraniem umów ubezpieczeniowych, 42 opracowywanie i testowanie obliczeniowych metod, algorytmów i oprogramowania, wszystkich do stosowania w dziedzinie ubezpieczeń,
udostępnianie platform internetowych do zastosowana w dziedzinie ubezpieczeń, hosting platform internetowych do zastosowań
w dziedzinie ubezpieczeń, platforma jako usługa (PaaS) w dziedzinie ubezpieczeń, oprogramowanie komputerowe jako usługa
do stosowania w dziedzinie ubezpieczeń, software jako usługa
(SAAS) w dziedzinie ubezpieczeń, umożliwianie czasowego użytkowania oprogramowania komputerowego on-line, nie do pobrania,
do zastosowania w dziedzinie ubezpieczeń, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zastosowania
w dziedzinie ubezpieczeń, opracowywanie rozwiązań aplikacji
oprogramowania komputerowego do zastosowania w dziedzinie
ubezpieczeń, usługi konserwacji i uaktualniania oprogramowania
komputerowego do zastosowania w dziedzinie ubezpieczeń, usługi
chmury obliczeniowej w dziedzinie ubezpieczeń, przechowywanie
danych elektronicznych z dziedziny ubezpieczeń, komputerowa
analiza danych z dziedziny ubezpieczeń, doradztwo i konsultacje
odnoszące się do usług komputerowych z dziedziny ubezpieczeń,
programowanie oprogramowania komputerowego dla platform
internetowych z dziedziny ubezpieczeń, tworzenie platformy internetowej do zastosowania w dziedzinie ubezpieczeń, tworzenie
platformy internetowej do zastosowania w dziedzinie ubezpieczeń,
udostępnianie on-line, nie do pobrania, systemu aplikacji opartego
na Internecie do zastosowania w zawieraniu umów ubezpieczeniowych, opracowywanie rozwiązań oprogramowania komputerowego dla użytkowników Internetu w dziedzinie ubezpieczeń.
(111) 297398
(220) 2016 08 23
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) IGLOTEX SPÓŁKA AKCYJNA, Skórcz, PL.

(210) 460610
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(540) IGLOTE-X(540)

(531) 01.01.01, 01.01.02, 27.03.12, 27.05.01
(510), (511) 29 krokiety spożywcze, frytki, knedle, kopytka, pyzy,
kluski ziemniaczane, placki ziemniaczane oraz inne potrawy na bazie
ziemniaków, owoce mrożone, warzywa mrożone, warzywa i owoce
gotowane, konserwowane, suszone i przerobione na inne sposoby,
potrawy na bazie warzyw i owoców, dania gotowe na bazie warzyw, dania gotowe na bazie owoców, soki warzywne (do gotowania), wyroby i potrawy przygotowane na bazie wyżej wymienionych
składników-również w stanie schłodzonym i mrożonym, 30 wyroby
i potrawy na bazie mąki w tym zwłaszcza: pierogi, uszka, kluski, knedle, placki, naleśniki, lasagne, makaron i dania na bazie makaronu,
wyroby zbożowe i piekarnicze zwłaszcza bagietki, chleb, spody
do pizzy, pizza, zapiekanki, tosty, kanapki do zapiekania, ryż i wyroby
oraz potrawy na bazie ryżu, kasze spożywcze i wyroby oraz potrawy
na bazie kasz, kawa-w ziarnach, mielona, rozpuszczalna, granulowana, słodowa, aromatyzowana, bezkofeinowa i z kofeiną, herbata-liściasta, w torebkach, granulowana, kakao i namiastki tych towarów, gotowa kawa/herbata/ kakako i napoje na bazie kawy/herbaty/
kakao, lody, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, sorbety jako
lody, torty lodowe, jogurt mrożony oraz schłodzony, desery mrożone oraz schłodzone, desery na bazie lodów, pianki, musy, galaretki
owocowe jako słodycze, budynie, puddingi, środki wiążące do lodów
spożywczych, sosy do deserów, wyroby cukiernicze, ciasta, ciasta
mrożone, słodycze, cukierki, wyroby i potrawy przygotowane na bazie wyżej wymienionych składników-również w stanie schłodzonym
i mrożonym, 31 owoce świeże, warzywa świeże, świeże (żywe) ryby,
mięczaki żywe, skorupiaki i pozostałe świeże (żywe) owoce morza,
ikra rybia, 32 napoje bezalkoholowe, woda mineralna, soki i napoje
owocowe, warzywne i warzywno -owocowe, syropy do sporządzania napojów, pastylki do sporządzania napojów, brzeczka piwna,
wyciągi z owoców bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów,
proszki do sporządzania napojów, koktajle bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów-napoje izotermiczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe, nektary owocowe, piwo, napoje na bazie
piwa, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej mięsa, drobiu, ryb,
warzyw i owoców-zarówno świeżych, zamrożonych, schłodzonych,
jak i przerobionych, wyrobów i potraw na bazie mięsa, drobiu, ryb,
warzyw i owoców, wyrobów na bazie ziemniaków, wyrobów na bazie makaronu, wyrobów na bazie ryżu, wyrobów na bazie kaszy,
wyrobów na bazie kukurydzy, kawy, herbaty, kakao i namiastek tych
towarów, wyrobów na bazie mąki, wyrobów piekarniczych, cukierniczych, słodyczy, lodów, przypraw, wody i napojów bezalkoholowych, piwa, alkoholi, 39 usługi w zakresie magazynowania towarów
w tym artykułów spożywczych i surowców do wytwarzania żywności, usługi w zakresie magazynowania w chłodniach i zamrażalniach,
usługi w zakresie konfekcjonowania i pakowania towarów zwłaszcza
artykułów spożywczych, usługi transportowe, w tym transportem
izotermicznym i zamrażalniczym, 40 usługi w zakresie zamrażania
artykułów spożywczych i surowców do wytwarzania żywności, usługi w zakresie konserwowania żywności, 43 usługi gastronomiczne,
przygotowywanie żywności na zamówienie oraz jej dostawa.
(111) 297399
(220) 2016 08 23
(210) 460625
(151) 2017 03 27
(441) 2016 12 05
(732) MEDILAB FIRMA WYTWÓRCZO USŁUGOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL.
(540) MEDIBAG
(540)

(531) 01.03.13, 26.01.03, 27.05.05
(510), (511) 1 substancje materiały preparaty chemiczne, surowce
naturalne, odczynniki chemiczne do stosowania do celów laboratoryjnych, zwłaszcza w medycynie, nauce i fotografii, 5 produkty
farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zę-
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bów, woski dentystyczne, środki odkażające, 10 aparaty i urządzenia
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne, protezy, sztuczne zęby,
środki do zszywania i zasklepia ran, 11 urządzenia do sterylizacji,
dezynfekcji i odkażania, 16 torebki oraz artykuły do przechowywania i opakowania z papieru, kartonu i tworzyw sztucznych, 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) 297400
(220) 2016 08 24
(210) 460658
(151) 2017 03 27
(441) 2016 12 05
(732) FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) Pszczółka Czekoladowe Sympatie
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki, wyroby czekoladowe, czekoladki, praliny, batony, ciastka.
(111) 297401
(220) 2012 06 29
(151) 2016 11 07
(441) 2012 10 08
(732) LASOTA GRZEGORZ FIRMA HGL, Toruń, PL.
(540) HGL
(540)

(210) 402188

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi instalacji, konstrukcji, napraw, obsługi i konserwacji instalacji sprzętu elektrycznego, wentylacji, wykonywanie instalacji elektrycznych i wentylacyjnych oraz centralnego ogrzewania.
(111) 297402
(220) 2013 09 02
(210) 418451
(151) 2016 10 25
(441) 2013 12 23
(732) PAWEŁ BINKOWSKI, TOMASZ DUK APTEKI SIECIOWE
MARKETING SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, PL.
(540) apteka-sieciowa
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, ciemnoniebieski
(531) 03.11.02, 24.13.01, 25.05.05, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, produkty perfumeryjne, woda
toaletowa, woda po goleniu, dezodoranty, olejki eteryczne, kremy do skóry, lotiony do skóry z filtrem przeciwsłonecznym, kremy
do twarzy, żele do kąpieli, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty
do czyszczenia i pielęgnacji włosów, preparaty do barwienia włosów,
preparaty do golenia, preparaty do depilacji, pigmenty do kosmetyków, zestawy kosmetyków, środki czystości, środki wybielające
i inne substancje stosowane w praniu, środki czyszczące, polerujące
i ścierające, środki sanitarne będące środkami toaletowymi, preparaty do makijażu, szminki, kosmetyki do brwi, tusze do rzęs, lakiery
do paznokci, 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne, substancje dietetyczne przystosowane do medycznego stosowania, żywność dla niemowląt, witaminy, plastry,
bandaże, środki dezynfekujące, preparaty służące do niszczenia
robactwa, środki grzybobójcze i chwastobójcze, wszystkie zawarte
w klasie, 35 prowadzenie aptek, prowadzenie aptek internetowych,
usługi w zakresie sprzedaży leków i preparatów do celów medycznych, produktów farmaceutycznych, środków sanitarnych do celów
medycznych, artykułów do pielęgnacji i higieny ciała, soli do kąpieli,
substancji dietetycznych, suplementów diety, preparatów wzmac-
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niających i odżywek, środków do odchudzania, artykułów i żywności dla niemowląt, ziół leczniczych, artykułów zielarskich, artykułów
sanitarnych, higienicznych i opatrunków, aparatów i instrumentów
medycznych, przyrządów pomiarowo -kontrolnych do celów medycznych, urządzeń do karmienia i opieki, artykułów ortopedycznych, dystrybucja materiałów reklamowych, reklama, dekorowanie,
wystaw sklepowych i aptek.

(111) 297403
(220) 2014 06 27
(210) 430521
(151) 2016 12 15
(441) 2014 10 13
(732) ZAKON RYCERSKI ŚWIĘTEGO JERZEGO MĘCZENNIKA
ZAŁOŻONY W 1326R. PRZEZ KAROLA ROBERTA, KRÓLA WĘGIER
Z ANDEGAWENÓW, Łódź, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, czerwony, zielony, złoty
(531) 24.01.03, 24.01.05, 24.01.13, 24.09.01, 24.09.02, 24.09.11,
24.09.12, 29.01.15
(510), (511) 36 cele dobroczynne i pomoc potrzebującym takie jak:
zbiórka funduszy na cele dobroczynne, organizacjia zbiórek żywności, ubrań, sprzętu dla dzieci, organizowanie i wspieranie imprez społecznych i charytatywnych w zakresie zbiórek charytatywnych oraz
gromadzenia funduszy na cele charytatywne.
(111) 297404
(220) 2015 03 06
(210) 439837
(151) 2016 11 02
(441) 2015 06 22
(732) JURAJSKA LIMITED, Valletta, MT.
(540) Jurajska. Twoja równowaga
(510), (511) 32 wody mineralne, źródlane i stołowe, gazowane i niegazowane, wody i napoje gazowane i niegazowane, wody sodowe,
napoje bezalkoholowe, soki, nektary, napoje owocowe, napoje owocowe gazowane i niegazowane, syropy, piwo.
(111) 297405
(220) 2015 03 16
(210) 440239
(151) 2017 02 15
(441) 2015 07 06
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) Allertec Wapno Plus dla osób podatnych na alergeny
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi.
(111) 297406
(220) 2015 03 16
(210) 440242
(151) 2017 02 15
(441) 2015 07 06
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) Suplement diety Allertec Wapno Plus dla osób podatnych
na alergeny
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi.
(111) 297407
(220) 2015 03 31
(151) 2016 11 10
(441) 2015 07 20
(732) JURAJSKA LIMITED, Valletta, MT.
(540) Jurajska. Twoja równowaga
(540)

(210) 440882

(531) 24.17.02, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 32 wody mineralne, źródlane i stołowe, gazowane i niegazowane, wody i napoje gazowane i niegazowane, wody sodowe,
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napoje bezalkoholowe, soki, nektary, napoje owocowe, napoje owocowe gazowane i niegazowane, syropy.

(111) 297408
(220) 2015 03 31
(210) 440905
(151) 2016 11 18
(441) 2015 07 20
(732) SIELSKI PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE
INTER-S, Międzyborów, PL.
(540) motiVe
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, drobne wyroby żelaza, pojedyńcze drobne wyroby metalowe, 8 narzędzia i przyrządy
ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, broń biała, brzytwy, maszynki
do golenia, 9 urządzenia i przyrządy pomiarowe, 16 papier, karton,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 17 kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i substytuty tych wszystkich materiałów,
tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji,
materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne,
rury elestyczne niemetalowe, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 297409
(220) 2015 07 16
(151) 2016 06 15
(441) 2015 10 26
(732) KAPITAN KŁOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Kapitan Kłos
(540)

(210) 444831

Kolor znaku: jasnożółty, ciemnożółty, jasnobrązowy,
ciemnobrązowy, szary
(531) 04.05.01, 05.07.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 biszkopty, broszki, bułka tarta, bułki, chałwa, chipsy, produkty zbożowe, chleb, chleb bezdrożdżowy, ciasto, ciasto
na ciastka, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze, ciasta mączne, ciastka ryżowe, cukier, czekolada, napoje na bazie czekolady, gofry, herbatniki, herbatniki petit-beurre, pieczywo imbirowe, piernik, mąka
z jęczmienia, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, kakao, kanapki,
kasza manna, kasza owsiana, mąka owsiana grubo zmielona, kasze
spożywcze, kawa, kawa nie palona, kawa nienaturalna, krakersy, kukurydza prażona, popcorn, kasza kuskus, makarony, makaron rurki,
makaron wstążki, spaghetti, mąka, mąka pszenna, mąka gorczycowa, mąka kukurydziana, mąka ziemniaczana do celów spożywczych,
mąki orzechowe, mąka sojowa, potrawy na bazie mąki, żywność
na bazie mąki, produkty z mąki mielonej, pasta z migdałów, wyroby
cukiernicze na bazie migdałów, miód, muesli, nasiona lnu do celów
spożywczych dla ludzi, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, orzechy w czekoladzie, produkty spożywcze na bazie
owsa, owies gnieciony, owies łuskany, płatki owsiane, przyprawy,
pieprz, piernik, płatki kukurydziane, ryż, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, preparaty zbożowe, słodycze, suchary, tarty z owocami, tortille, wysoko -proteinowe batoniki zbożowe, zakwas, zaczyn,
32 piwo, piwo imbirowe, piwo słodowe, kwas chlebowy, 35 usługi
sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz za pośrednictwem internetu
obejmującej następujące towary: biszkopty, broszki, bułka tarta, bułki, chałwa, chipsy, produkty zbożowe, chleb, chleb bezdrożdżowy,
ciasto, ciasto na ciastka, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze, ciasta
mączne, ciastka ryżowe, cukier, czekolada, napoje na bazie czekolady, gofry, herbatniki, herbatniki petit-beurre, pieczywo imbirowe,
piernik, mąka z jęczmienia, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany,
kakao, kanapki, kasza manna, kasza owsiana, mąka owsiana grubo
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zmielona, kasze spożywcze, kawa, kawa nie palona, kawa nienaturalna, krakersy, kukurydza prażona, popcorn, kasza kuskus, makarony,
makaron rurki, makaron wstążki, spaghetti, mąka, mąka pszenna,
mąka gorczycowa, mąka kukurydziana, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, mąki orzechowe, mąka sojowa, potrawy na bazie
mąki, żywność na bazie mąki, produkty z mąki mielonej, pasta z migdałów, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, miód, muesli, nasiona
lnu do celów spożywczych dla ludzi, wyroby cukiernicze na bazie
orzechów arachidowych, orzechy w czekoladzie, produkty spożywcze na bazie owsa, owies gnieciony, owies łuskany, płatki owsiane,
przyprawy, pieprz, piernik, płatki kukurydziane, ryż, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, preparaty zbożowe, słodycze, suchary, tarty
z owocami, tortille, wysoko -proteinowe batoniki zbożowe, zakwas,
zaczyn, piwo, piwo imbirowe, piwo słodowe, kwas chlebowy.

(111) 297410
(220) 2015 08 13
(210) 445896
(151) 2016 11 03
(441) 2015 11 23
(732) GÓRSKA JULITA JOANNA KREDENS SMAKU, Suwałki, PL.
(540) KREDENS SMAKU
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy
(531) 25.01.13, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.09, 29.01.12
(510), (511) 43 restauracje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem-katering, restauracje samoobsługowe, stołówki.
(111) 297411
(220) 2015 08 18
(210) 446056
(151) 2016 05 23
(441) 2015 11 23
(732) MONSIEUR ARMAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) Monsieur ARMAND MACARONS PARISIENS
(540)

Kolor znaku: beżowy, niebieski
(531) 09.01.10, 07.05.02, 25.01.05, 25.01.19, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 29 koktajle mleczne, bita śmietana, galaretki jadalne,
30 wyroby cukiernicze, makaroniki, słodycze, lody spożywcze, napoje na bazie czekolady, kakao, galaretki owocowe, herbata, kawa,
pudingi, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 297412
(220) 2015 12 31
(210) 450947
(151) 2016 11 08
(441) 2016 04 11
(732) ALUROOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) AR ALUROOF
(540)

(531) 26.02.08, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, materiały konstrukcyjne i konstrukcje metalowe, panele dachowe i ścienne z blach stalowych ocynkowanych, profile aluminiowe do drzwi i okien, osprzęt
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do okien i drzwi metalowy, okucia do budownictwa, rynny i schody
metalowe, ogrodzenia metalowe, 19 profile niemetalowe, moskitiery, rolety, żaluzje niemetalowe, budowlane konstrukcje niemetalowe,
budowlane materiały niemetalowe, obróbki budowlane niemetalowe, konstrukcje i zadaszenia niemetalowe pod ogrody zimowe, baseny, tarasy, wiaty, płyty budowlane niemetalowe, daszki ochronne
nad drzwi wejściowe, daszki balkonowe, szkło syntetyczne oraz płyty i panele komorowe z tworzyw sztucznych, panele dekoracyjne,
szklarnie z profili stalowych, świetliki dachowe, zadaszenia wiat samochodowych, okna i drzwi, bramy niemetalowe, niemetalowy osprzęt
do okien i drzwi, bram, parapety niemetalowe, drzwiowe futryny
niemetalowe, drzwiowe płyty niemetalowe, 35 usługi prowadzenia
sieci sklepów i hurtowni z niemetalowymi materiałami budowlanymi, drzwiami i oknami, usługi w zakresie pośrednictwa w sprzedaży
na rzecz osób trzecich towarów: materiały budowlane, stolarka otworowa, okna, drzwi i futryny, bramy, okucia drzwi i okien, przegrody, witryny, ścianki, parapety, zadaszeń, zadaszeń basenów, tarasów, ogrodów piwnych, zimowych, konstrukcje przenośne, profile budowlane,
profile okienne, profile do rolet, profile do żaluzji, profile do drzwi,
profile do okiennic, baseny z tworzyw sztucznych lub stali, moskitiery,
rolety, żaluzje niemetalowe, bramy, płyty, zamki, zasuwy, materiały:
izolacyjne, uszczelniające, rury elastyczne niemetalowe, połączenia
rurowe niemetalowe, ogrodzenia, metalowe materiały budowlane,
przenośne konstrukcje budowlane, osprzęt do drzwi i okien, futryny
do drzwi, ograniczniki do okien i drzwi, okucia budowlane, zamknięcia do drzwi i okien, zawiasy, parapety, usługi przedstawicielskie
w zakresie towarów wymienionych w wykazie na rzecz osób trzecich,
37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne, usługi zakresie
montażu, wymiany, serwisu, naprawy, stolarki z PCV, okien, okien
balkonowych, okien tarasowych, drzwi balkonowych, drzwi tarasowych, okiennic, bram, bram garażowych, profili budowlanych, profili okiennych, profili do rolet, profili do żaluzji, profili 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, zadaszeń, ogrodów zimowych, usługi nadzoru budowlanego, rozbiórki budynków,
konstrukcji budowlanych, 42 usługi w zakresie projektowania systemowych, aluminiowych „ogrodów zimowych”, zadaszeń: tarasów,
basenów, balkonów i drzwi wejściowych, ścianek działowych.

(111) 297413
(220) 2016 04 13
(210) 454725
(151) 2017 04 06
(441) 2016 10 10
(732) GORYSZEWSKI GRZEGORZ, Warszawa, PL.
(540) ALLENORT
(510), (511) 35 badania projektów dotyczących, działalności gospodarczej, biznesowe oceny i wyceny w sprawach handlowych, ekonomiczne prognozy, poszukiwania przejęć firm, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, 36 informacja finansowa,
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, zarządzanie
finansowe spółkami holdingowymi, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, inwestycje w nieruchomości, 42 usługi badawcze
w dziedzinie medycyny i farmakologii, 43 organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla
ludzi.
(111) 297414
(220) 2016 05 23
(210) 456790
(151) 2016 10 19
(441) 2016 07 04
(732) DYSTRYBUCJA MÓWI SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) MÓWI SERWIS DYSTRYBUCJA
(540)

(531) 16.03.05, 27.05.01
(510), (511) 9 filmy animowane, nagrane filmy, filmy kinematograficzne, filmy wideo, matryce filmów, film kinematograficzny, na-
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świetlony, filmy rysunkowe animowane, wstępnie nagrane filmy, naświetlone filmy światłoczułe, filmy do pobrania, naświetlone taśmy
filmowe, wstępnie nagrane filmy kinematograficzne, wstępnie nagrane filmy kinowe, nagrania wideo z filmami, płyty wideo z nagranymi
filmami animowanymi, naświetlone filmy o podwyższonej czułości,
animowane filmy rysunkowe w postaci filmów kinematograficznych,
35 promocja serii filmów na rzecz osób trzecich, reklama w zakresie
filmów kinowych, produkcja filmów reklamowych, reklamowanie
filmów kinematograficznych, reklama zewnętrzna, reklama bannerowa, reklama radiowa, reklama i marketing, promocja [reklama]
koncertów, reklama w czasopismach, reklama promocyjna projektów badawczych, reklama i usługi reklamowe, reklama biznesowych
stron internetowych, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, udzielanie informacji związanych z reklamą, promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama
w Internecie dla osób trzecich, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), 40 przenoszenie materiału wideo
w celu konwersji filmu kinematograficznego na taśmę wideo, remastering filmów z jednego formatu na inny, kopiowanie filmów kinowych na potrzeby telewizji, kopiowanie filmów kinowych, reprodukcja filmów kinematograficznych, kopiowanie filmów, 41 prezentacja
filmów, przedstawianie filmów, wypożyczanie filmów, produkowanie filmów, dystrybucja filmów, pokazy filmowe, produkcja filmów,
rozrywka filmowa, studia filmowe, pokazy filmów wideo, pokazy filmów kinowych, planowanie pokazów filmów, usługi wypożyczania
filmów, wypożyczanie filmów kinowych, usługi pokazów filmowych,
pokazy filmów kinematograficznych, usługi rozrywkowe w postaci
filmów, sporządzanie napisów [np. do filmów], pokazy filmów kinematograficznych i kinowych, usługi studiów filmowych, przygotowywanie napisów do filmów, świadczenie usług rozrywkowych poprzez
filmy kinowe, usługi w zakresie pokazów filmów kinematograficznych, usługi informacyjne dotyczące harmonogramu wyświetlania
filmów, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem płatnej telewizji, udostępnianie obiektów
i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, udostępnianie filmów i programów
telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem kanałów telewizji za opłatą [pay-per-view].

(111) 297415
(220) 2016 05 23
(210) 456822
(151) 2017 03 06
(441) 2016 10 24
(732) SALUS-HUMAN RESOURCES MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) Sun Seasons 24
(540)

Kolor znaku: żółty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.03.12, 07.01.08
(510), (511) 36 agencje mieszkaniowe [mieszkania], biuro wynajmu
mieszkań, doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, organizowanie wynajmu mieszkań, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości
mieszkaniowych, usługi wynajmu mieszkań, wynajem mieszkań, wynajem zakwaterowania [mieszkania], 43 hotele, hostele i pensjonaty,
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, rezerwacja zakwaterowania
tymczasowego za pośrednictwem Internetu, tymczasowe zakwaterowanie, udostępnianie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu
za pośrednictwem Internetu, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu,
wynajem zakwaterowania na urlop, wynajem zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w mieszkaniach wakacyjnych.
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(111) 297416
(220) 2016 05 29
(210) 457071
(151) 2016 10 26
(441) 2016 07 04
(732) BIOALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białobrzegi, PL.
(540) Agrobiostim
(510), (511) 1 nawozy do użyźniania gleby, 5 środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 44 usługi związane
z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(111) 297417
(220) 2016 05 29
(210) 457072
(151) 2016 10 26
(441) 2016 07 04
(732) BIOALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białobrzegi, PL.
(540) Aquabiostim
(510), (511) 1 nawozy do użyźniania gleby, 5 środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 44 usługi związane
z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(111) 297418
(220) 2016 06 07
(210) 457497
(151) 2016 11 03
(441) 2016 07 18
(732) BIROL ALEMDAR INTEGRAL, Rzgów, PL.
(540) ASORTI
(510), (511) 25 odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla
mężczyzn, odzież dla chłopców, odzież wierzchnia dla dziewcząt,
odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, bielizna osobista, podkoszulki,
koszulki polo, bluzki, bluzy z kapturem, bluzy sportowe, bluzy dresowe, dżinsy, spodnie sztruksowe, garnitury damskie, garnitury męskie,
smokingi, kamizelki, koszule, krawaty, kurtki, kombinezony, kostiumy,
męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, płaszcze i kurtki
futrzane, pulowery, paski, rękawiczki, pończochy, rajstopy, szale, szaliki, skarpetki, spodnie wierzchnie, sukienki, spódnice, swetry, szlafroki,
tuniki, ubrania codzienne, nakrycia głowy, obuwie.
(111) 297419
(220) 2016 06 20
(210) 458086
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) RBW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) RBW
(540)

(531) 26.11.01, 26.03.23, 27.05.01
(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, produkty chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje
(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 19 beton, betonowe elementy budowlane, budowlane konstrukcje niemetalowe, 37 budownictwo. wynajem sprzętu budowlanego, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, instalacja, konserwacja
i naprawy maszyn, instalacja i naprawa urządzeń elektrycznych, murowanie tynkowanie, rozbiórka budynków.
(111) 297420
(220) 2016 06 28
(210) 458349
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) WOJTASZEK WOJCIECH FILTERPOL, Smardzewice, PL.
(540) FILTERPOL
(540)

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.03.13
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(510), (511) 1 węgiel aktywowany, węgiel aktywny, węgiel do filtrów usuwających organiczne substancje zanieczyszczające z wody,
węgiel do filtrów, 7 filtry olejowe, filtry bębnowe, filtry paliwa, filtry
do maszyn, filtry do gazów, filtry stanowiące części maszyn, filtry
przeciwpyłowe do odkurzaczy, oczyszczacze powietrza, filtry do silników, rewersyjne filtry przepływowe, filtry powietrza do silników
samochodowych, filtry powietrza do celów mechanicznych, filtry
powietrza do silników motocyklowych, wentylatory do silników,
ssące wentylatory wyciągowe, 11 filtry powietrza, filtry kurzu, filtry
do klimatyzacji, filtry do wody, przeciwpyłowe filtry cyklonowe, filtry
do basenów, filtry do stawów, elektrostatyczne filtry powietrza, filtry do akwariów, filtry elektryczne do klimatyzacji, filtry do urządzeń
oświetleniowych, filtry do oczyszczania powietrza, filtry do odsysaczy gazów, filtry do uzdatniania wody, filtry do odsysaczy dymu,
filtry do urządzeń wodnych, filtry do instalacji przemysłowych, filtry
do wody pitnej, filtry do oczyszczalników wody, filtry do oczyszczania
wody, filtry do oczyszczaczy powietrza, filtry gruboziarniste do filtrowania wody, filtry do oczyszczania gazów odlotowych, filtry do użytku w basenach, filtry do kranów, filtry do sanitarnych dystrybutorów
wody, filtry do użycia w akwariach, filtry elektrostatyczne do filtrowania wody, filtry powietrza do celów przemysłowych, filtry powietrza
do użytku domowego, filtry powietrza do instalacji przemysłowych,
filtry do wody do użytku przemysłowego, filtry, jako części instalacji
domowych lub przemysłowych, filtry do urządzeń zaopatrujących
w wodę, filtry do okapów do wyciągów powietrznych, filtry tłuszczowe, domowe filtry do wody z kranu, filtry do użytku przemysłowego
i domowego, filtry do gazów, filtry do wody stosowane w rolnictwie,
filtry do użycia z urządzeniami do wentylacji, filtry do użycia z urządzeniami do ogrzewania, filtry do użycia z urządzeniami do wytwarzania pary, filtry elektryczne do oczyszczania wody, filtry magnetyczne będące częściami urządzeń do centralnego ogrzewania, filtry
do wyciągów spalin, filtry do oczyszczania gazów, elektryczne filtry
do oczyszczania wody przeznaczone do użytku domowego, filtry
powietrza do użytku jako elementy zatrzymujące kurz w procesach
przemysłowych, wentylatory pokojowe, wentylatory elektryczne,
wentylatory wywiewne, wentylatory ssące, wentylatory wyciągowe,
wentylatory do klimatyzacji, wentylatory do systemów wentylacji,
wentylatory ze sprężonym powietrzem, wentylatory do wymienników ciepła, wentylatory stosowane w klimatyzatorach, wentylatory
do użytku domowego, wentylatory do urządzeń wyciągowych gazów, wentylatory do urządzeń wyciągowych dymów, wentylatory
do urządzeń wyciągowych spalin, wentylatory z silnikiem do klimatyzacji, wentylatory elektryczne, wentylatory elektryczne będące
elementami domowych instalacji klimatyzacyjnych.

(111) 297421
(220) 2016 07 14
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) ALI HANKI MOHAMAD, Warszawa, PL.
(540) MAZAYA falafel
(540)

(210) 459122

Kolor znaku: czarny, biały, fioletowy, pomarańczowy, czerwony,
brązowy, różowy, zielony
(531) 05.09.24, 11.03.10, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, restauracje, restauracje samoobsługowe.
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(732) MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUNKOWYCH COPERNICUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieszawa, PL.
(540) Wyspiański
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódka, wino, nalewki alkoholowe, owoce w alkoholu.
(111) 297424
(220) 2016 08 17
(210) 460441
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) FREMANTLEMEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Pierwszy raz za granicą
(510), (511) 38 usługi nadawania programów telewizyjnych, transmisja
programów telewizyjnych, transmisja programów radiowych, nadawanie programów telewizji satelitarnej, telewizja kablowa, łączność telefoniczna, interaktywne usługi telefoniczne, usługi w zakresie przesyłania
wiadomości przez telefon, usługi komunikacyjne za pośrednictwem
fal radiowych, telefonów. Internetu, sieci globalnych, kabli, satelity,
mikrofal i sieci elektrycznej, usługi telefoniczne, 41 usługi szkoleniowe
i rozrywkowe, publikowanie, rozrywka, edukacja i instruktaż poprzez
radio i telewizję lub dotyczący radia i telewizji, usługi edukacyjne i rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych, radiowych, kablowych,
satelitarnych i internetowych, produkcja, prezentacja i wypożyczanie
programów telewizyjnych i radiowych, filmów kinowych, widowisk,
programów telewizji kablowej, satelitarnej i programów internetowych
oraz nagrań dźwiękowych i wideo, publikowanie, produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych, interaktywne
konkursy telefoniczne, udostępnianie edukacji i rozrywki za pośrednictwem radia, telewizji, satelity, łączy kablowych, telefonu, sieci komputerowej i Internetu, organizowanie spektakli, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych i nagranych spektakli filmów, występów radiowych i telewizyjnych, produkcja taśm wideo i dysków wideo, radiowe programy rozrywkowe, telewizyjne programy rozrywkowe, rozrywka kinowa,
rozrywka teatralna, pokazy gier, usługi rozrywki telewizyjnej obejmujące telefoniczny udział publiczności, rozrywka interaktywna przystosowana do telefonów komórkowych, gry internetowe, obsługa loterii
i gier losowych, usługi w zakresie gier rozrywkowych, obsługa kasyn,
obsługa salonów gier, usługi kasyna, gry karciane i turnieje w kasynach,
zawody, konkursy, gry i lub widowiska, loterie, świadczenie którychkolwiek z wyżej wymienionych usług na telefony komórkowe, poprzez
sieci mobilne, komunikację satelitarną, za pośrednictwem mikrofal
lub poprzez inne media elektroniczne, cyfrowe i analogowe, na żywo,
elektronicznie, poprzez sieci komputerowe, poprzez Internet, on-line
oraz za pośrednictwem telewizji, organizacja, produkcja i prezentacja
wydarzeń w celach edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja, produkcja, zarządzanie i prezentacja zawodów, konkursów,
gier, pokazów gier, quizów, dni zabaw, wystaw, widowisk, pokazów objazdowych, imprez scenicznych, przedstawień teatralnych, koncertów,
przedstawień na żywo i imprez z udziałem publiczności, organizacja,
produkcja i udostępnianie teledysków za pośrednictwem sieci komórkowych lub komputerowych w celach rozrywkowych i/ Iub edukacyjnych, udostępnianie gier za pośrednictwem telefonów komórkowych
lub sieci komputerowych, zapewnianie interaktywnych gier i konkursów wykorzystujących rozpoznawanie głosu, konkursy i quizy udostępniane przez telefony i telefony komórkowe, prowadzenie i organizacja
konkursów przez telefon, konkursy, quizy i loterie udostępniane on-line, obsługa loterii i gier losowych .
(111) 297425
(220) 2016 08 23
(210) 460635
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 07
(732) POLSKIE STOWARZYSZENIE GIPSU, Warszawa, PL.
(540) SYSTEM SUCHA ZABUDOWA Doskonałe ściany i sufity
(540)

(111) 297422
(220) 2016 07 22
(210) 459472
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 26
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) NANA
(510), (511) 3 chusteczki nawilżane dla dzieci, 5 pieluchy dla dzieci.
(111) 297423
(151) 2017 03 29

(220) 2016 08 16
(441) 2016 11 21

(210) 460377

Kolor znaku: czerwony, szary, zielony, ciemnoszary
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.09, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08,
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27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 dodatki chemiczne do gipsu, środki zlepiające do gipsu, spoiwa do gipsu, środki utwardzające do gipsu, polimery do użytku przy sporządzaniu gipsu, opóźniacze do użytku wraz z gipsem,
19 gips, płyty gipsowe, płytki gipsowe, tynk gipsowy, odlewy gipsowe, gips, płyta gipsowo -kartonowa, gipsowe płyty ścienne, zaprawa
murarska gipsowa, gips do odlewów, obudowy kominków z gipsu,
płyty z zaprawy gipsowej, płyty gipsowe do celów budowlanych,
szybko twardniejący gips do celów budowlanych, płyty gipsowo-kartonowe odporne na powstawanie pleśni, niemetalowa narożniki
ochronne nakładane na płyty gipsowo -kartonowe, sucha zaprawa murarska, system suchej zabudowy, 41 kształcenie praktyczne,
prowadzenie warsztatów, usługi szkolenia zawodowego, nauczanie
i szkolenia, udzielanie kursów szkolenia zawodowego, szkolenia
w zakresie kwalifikacji zawodowych.
(111) 297426
(220) 2016 08 23
(210) 460637
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) EM & EM M. PIETRUCHA M. DEPTUŁA SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) HomeDECO
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, szary
(531) 25.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 pudełka do przechowywania [z tworzyw sztucznych], pudełka do przechowywania [drewno], drewniane pudła
i pudełka do przechowywania, 21 artykuły gospodarstwa domowego, szklanki do whisky, szklanki do piwa, szklanki bez uchwytów,
szklanki [naczynia do picia], szklanki, kieliszki, naczynia do picia
i akcesoria barowe, kieliszki, miski ze szkła, stojaczki na przyprawy,
słoiki na przyprawy, zestawy pojemniczków na przyprawy, pojemniczki na przyprawy z metali szlachetnych, pojemniki do przechowywania żywności, pojemniki do pieczenia wykonane ze szkła,
rękawice kuchenne, rękawice do piekarnika [rękawice kuchenne],
przybory kuchenne, przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, rolki
do zbierania kłaczków z ubrań [przylepne], nieelektryczne zaparzacze do herbaty, 24 koce wełniane, poduszki, poszewki na kołdry,
poszewki na poduszki, ozdobne poszewki na poduszki, poszewki
na poduszki do spania, obrusy, obrusy niepapierowe, obrusy tekstylne, jednorazowe obrusy tekstylne, obrusy z tworzyw sztucznych, bieżniki stołowe, 27 dywaniki łazienkowe, dywaniki na podłogi, maty łazienkowe [dywaniki], dywany.
(111) 297427
(220) 2016 08 23
(210) 460638
(151) 2017 03 27
(441) 2016 12 05
(732) EM & EM M. PIETRUCHA M. DEPTUŁA SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) Home Aroma natural fragrances
(540)

(531) 27.05.01, 01.15.05
(510), (511) 3 olejki eteryczne, cytrynowe olejki eteryczne, zmieszane olejki eteryczne, terpeny-olejki eteryczne, aromaty-olejki
eteryczne, roślinne olejki eteryczne, naturalne olejki eteryczne,
aromatyczne olejki eteryczne, esencje I olejki eteryczne, olejki
eteryczne do użytku osobistego, olejki eteryczne o zastosowaniu
kosmetycznym, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki ete-
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ryczne do pielęgnacji skóry, olejki eteryczne na kojenie nerwów,
4 świece zapachowe, świece perfumowane, świece okolicznościowe, świece -oświetlenie, zapachowe świece aromaterapeutyczne,
świece o zapachu piżma, świece o kształtach owoców, 5 odświeżacze powietrza, odświeżacze do odzieży, odświeżacze do tkanin,
odświeżacze do ubrań i tkanin.

(111) 297428
(220) 2016 08 24
(210) 460661
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) PETERSSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tomaszów Mazowiecki, PL.
(540) hügle
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 meble, meble metalowe i meble kempingowe, meble
ogrodowe, meble biurowe, meble sklepowe, lustra, ramki obrazów,
wyroby wykonane z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości
słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu,
imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych takie jak: dekoracje (ozdoby) wiszące, dzieła sztuki, karnisze i prowadnice do zasłon,
ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, podgłówki, wałki, poduszki, podpórki do roślin, pojemniki, szkatułki,
rolety okienne wewnętrzne, stojaki na czasopisma, stojaki na ręczniki, stojaki na parasole, wózki ruchome barowe, wózki meblowe,
27 dywany, chodniki, maty i słomianki, materiały do pokrywania
ścian i podłóg, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa, w tym prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej i/lub Internet towarów takich
jak: meble, meble metalowe, meble kempingowe, meble ogrodowe, meble sklepowe, lustra, ramy do obrazów, wyroby z drewna,
korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli,
bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub
z tworzyw sztucznych, dywany, chodniki, maty i słomianki, materiały do pokrywania ścian i podłóg, sprzedaż detaliczna i hurtowa
urządzeń i sprzętu oświetleniowego.
(111) 297429
(220) 2016 08 24
(210) 460678
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ-GLIWICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(540) PEC GLIWICE
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 24.15.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 dystrybucja wody, dostarczanie wody, transport
wody rurociągami, usługi dystrybucji wody, usługi dostawy wody
rurociągami, magazynowanie wody w zbiornikach, dostarczanie
wody za pomocą rurociągów, usługi dystrybucji i dostarczania wody,
dostarczanie wody za pomocą rur, usługi komunalne w postaci dystrybucji wody, dystrybucja ciepła grzewczego, dystrybucja energii
do ogrzewania i chłodzenia budynków, 40 wytwarzanie energii, wytwarzanie energii cieplnej.
(111) 297430
(220) 2016 08 24
(210) 460693
(151) 2017 03 27
(441) 2016 12 05
(732) VILLA DEVELOPMENT V.D. MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Mińsk Mazowiecki, PL.
(540) VD Villa Development
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(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu
budynków, lokali i powierzchni użytkowej, wyceny nieruchomości,
wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych
i powierzchni użytkowej, administrowania nieruchomościami, lokalami,
powierzchnią użytkową, doradztwa w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, 42 usługi
projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii, projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywanie badań,
ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, usługi
w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary
podwykonawcze dotyczące inwestycji, ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne, doradztwo budowlane i w zakresie ochrony środowiska,
dekoracja wnętrz, planowanie urbanistyczne, pomiary terenu.
(111) 297431
(220) 2016 07 15
(210) 459133
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) FIBERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) fiberk let’s fiber now
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, turkusowy
(531) 26.01.01, 26.01.18, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 błonnik przemysłowy, 5 błonnik pokarmowy.
(111) 297432
(220) 2016 08 25
(210) 460711
(151) 2017 03 27
(441) 2016 12 05
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-0274
(510), (511) 7 regulatory prędkości-obrotów do maszyn, mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, napędy mechaniczne, napędy pneumatyczne, cylindry napędu pneumatycznego, 12 pojazdy
szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 297433
(220) 2016 08 25
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) NISZCZ DARIUSZ ML, Liw, PL.
(540) ML MEBLE
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary, biały
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13

(210) 460727

Nr 10/2017

(510), (511) 20 biblioteczki [regały na książki], biurka, biurka do celów biurowych, biurka i stoły, biurka modułowe [meble], biurka z regulacją wysokości, blaty [części mebli], niemetalowe części półek,
dodatkowe części blatu rozkładanego stołu, drzwi do mebli, drzwi
do mebli wykonane z materiałów niemetalowych, drzwi do szaf,
drzwi do szafek, drzwi przesuwne do mebli, drzwi przesuwne
do szaf, drzwiczki do mebli, elementy mebli segmentowych, niemetalowe [meble], elementy meblowe, elementy wnętrza szaf, elementy wykończeniowe szuflad, niemetalowe, fotele, fotele biurowe,
fronty do szaf i szafek, fronty do szafek, fronty szuflad, garderoby,
kanapo -tapczany, kanapy, kanapy rozkładane, komódki z szufladami, komody, komody [meble], komody ścienne, komplety mebli
do salonu, komputerowe stanowiska pracy [meble], konsole [meble],
konstrukcje półek, nie z metalu [meble], kontuary [meble], kontuary
[stoły], kredensy, kredensy [meble], kredensy na serwis do podawania herbaty [chadansu], kredensy, toaletki, komody, krzesła, narożniki [meble], półki [meble], półki na buty, półki ścienne [konstrukcje]
z materiałów niemetalowych, półki ścienne [meble], półki skośne,
półki stanowiące meble do pokojów dziecinnych, półki w kształcie
kwadratów, półki wiszące [meble], półki z krawędziami do regałów,
niemetalowe przegródki półkowe stanowiące części mebli, przegrody drewniane do mebli, przymocowane szafki kuchenne, pufy
[meble], pulpity [meble], regały, regały do przechowywania, regały
drewniane [meble], regały [meble], regały metalowe [stojaki z półkami], stoły, stoły biurowe, blaty stołów, stoły do jadalni, stoły do pracy,
stoły komputerowe, stoły konferencyjne, stoły kuchenne, stoły [meble], systemy półkowe [regaty], szafki, szafki [części zestawu], szafki
do komputerów [meble], szafki do przechowywania, szafki do przechowywania przedmiotów, szafki do przechowywania materiałów,
szafki do przechowywania [meble], szafki do sypialni, szafki [meble],
szafki na buty, krzesła stołowe, ławy [meble], listwy profilowe do mebli [gzymsy], listwy z tworzywa sztucznego do ochrony krawędzi mebli, łóżka, pościel, materace, poduszki, meble, meble biurowe, meble
do pokojów dziecinnych, meble do przechowywania, meble do salonu, meble do siedzenia, meble do użytku w audytoriach, meble
do wnętrz, meble domowe, meble domowe, biurowe i ogrodowe,
meble domowe wykonane z drewna, meble drewniane, meble łączone, meble modułowe [kombinowane], meble niemetalowe [inne
niż specjalnie stworzone do użytku medycznego lub laboratoryjnego], łóżka, pościel, materace, poduszki, lustra i lusterka stojące, lustra
(srebrzone szkło), meble przystosowane do układania jedno na drugim, meble stołówkowe, meble sypialne, meble sypialniane na miarę
(do zabudowy), meble sypialniane na wymiar (do zabudowy), meble
szkolne, meble tapicerowane, meble wielofunkcyjne, meble wykonane z substytutów drewna, meble wykonane z tworzyw sztucznych,
meble wypoczynkowe, meble z listewek, meble z opcją zmieniania
w łóżka, meble z przegrodami na butelki [barki], meble z tworzyw
sztucznych, meble zawierające łóżka, meblościanki, półki meblowe,
miniaturowe meble wykonane z drewna, modułowe układy półek
[meble], moduły biurkowe, moduły do przechowywania [meble],
regały metalowe (systemy półkowe) jako meble, regały na gazety,
regały składane, rozkładane kanapy, rozkładane meble z obiciem,
ruchome biurka, segmenty mebli ściennych, segmenty półek drewnianych [meble], siedzenia [meble], sofy, sofy rozkładane, sofy rozsuwane, sofy ścienne, sprzęt biurowy [meble], stanowisko pracy z komputerem [meble], stojaki, półki, stojaki wielofunkcyjne [meble], stoliki
kawowe, stoliki komputerowe, stoliki salonowe, szafki na ubrania,
szafki nocne, szafki ścienne, szafki z lustrami, szafki zamykane, szafki
ze schowkami, szafy, szafy do dzielenia pomieszczeń, szafy [meble],
szafy na dokumenty w postaci mebli, szafy wnękowe, szafy z lustrami, szuflady, szuflady [części mebli], trzyczęściowe komplety mebli
[meble], wyroby stolarskie, wysokie siedzenia [meble], wysokie stołki [meble], zestawy mebli, 35 usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą mebli, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, 40 produkcja
mebli na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, produkcja
mebli na zamówienie, profilowanie mebli, stolarstwo meblowe, stolarstwo meblowe (produkcja na zamówienie), stolarstwo [produkcja
na zamówienie], obróbka drewna, usługi stolarskie, 42 projektowanie konstrukcyjne, projektowanie mebli, projektowanie mebli biurowych, projektowanie umeblowania, usługi projektowania mebli.

(111) 297434
(151) 2017 03 09

(220) 2016 08 25
(441) 2016 11 07

(210) 460730

Nr 10/2017
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(732) GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) TIME FOR POLSKA
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 9 publikacje w formie elektronicznej do pobrania, publikacje elektroniczne zapisane na magnetycznych, optycznych, cyfrowych i elektronicznych nośnikach, 16 papier, karton i wyroby z tych
materiałów nie ujęte w innych klasach, 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, dzienniki, gazety, czasopisma i papierowe dodatki do nich, książki, ulotki, cenniki, naklejki, artykuły biurowe,
artykuły i materiały piśmienne, broszury, poradniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, mapy, atlasy, kalendarze, adresarki, afisze, plakaty, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe],
akwaforty [grafika], akwarele, akwarele [obrazy, malarstwo], albumy,
almanachy [roczniki], arkusze z wiskozy do zawijania, atrament, atrament korektorski [heliografia], bibuły, bielizna stołowa papierowa,
bilety, biurowe maszyny do stemplowania, bloczki do pisania, bloki
do pisania, bloki listowe [papeteria], bloki rysunkowe, błony z tworzyw sztucznych [samoprzyczepne, rozciągliwe] do paletyzacji, broszury, arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, chorągiewki
papierowe, chromolitografie, chusteczki do nosa [papierowe], cyfry
[czcionki drukarskie], cyrkle kreślarskie, czasopisma [periodyki],
czcionki [cyfry i litery], czcionki drukarskie, czcionki ze stali, deski kreślarskie [rysownice], diagramy, dozowniki taśmy przylepnej [artykuły
biurowe], zestawy drukarskie, przenośne [artykuły biurowe], drukowane publikacje, dziurkacze [artykuły biurowe], ekierki, emblematy,
pieczęcie papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki
[statuetki] z papieru mâché, filtry do kawy papierowe, flamastry, folia
z tworzywa sztucznego do pakowania, folie z tworzyw sztucznych
z pęcherzykami powietrza [do pakowania lub zabezpieczania
w transporcie], formularze [blankiety, druki], formy do gliny modelarskiej [materiały dla artystów], urządzenia do oprawiania fotografii,
fotografie [wydrukowane], fotograwiura, frankownice do użytku biurowego, futerały na szablony, galwanotypy [poligrafia], gazety, gilotynki do papieru [artykuły biurowe], glina do modelowania, globusy
ziemskie, gluten [klej] do papieru lub do użytku domowego, grafity
do ołówków, grzebienie marmurkowe, gumki do ścierania, hektografy, igły, rylce stalowe do akwafort, indeksy, skorowidze, kalka maszynowa, kalka płócienna, kalka techniczna, kalkomanie, kałamarze
wpuszczane w pulpit, kałamarze stojące [z oprawką], kamienie atramentowe [kałamarze], kamienie litograficzne, kartki z życzeniami,
karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], karty, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty indeksowe [artykuły papiernicze], karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, kasetki na papeterię [artykuły biurowe], kasetki na stemple [pieczątki], kaszty, ramy
zecerskie [drukarstwo], katalogi, klajstry, kleje mączne do papieru lub
do użytku domowego [papki mączne], klamry, zaciski do papieru,
klawisze do maszyn do pisania, klej rybi [karuk] do papieru lub
do użytku domowego, kleje do materiałów papierniczych lub
do użytku domowego, kleje do papieru lub do użytku domowego,
kokardy papierowe, komiksy, biurowe urządzenia do stemplowania
urządzenia do stemplowania kopert, koperty [artykuły piśmienne],
koperty na butelki [z kartonu lub papieru], korektory w płynie [artykuły biurowe], korektory w taśmie [artykuły biurowe], kosze na listy,
kreda do litografii, kreda do pisania, kreda do znakowania, kreda krawiecka, krzywiki, kulki do piór kulkowych, kuwetki na farbę, lak
do pieczętowania, urządzenia do laminowania dokumentów
do użytku biurowego, linijki [reglety] dla drukarzy, linijki rysownicze
[kreślarskie], litograficzne dzieła sztuki, litografie, łupkowe tabliczki
do pisania, malarstwo [obrazy] oprawione lub nie, mapy, mapy geograficzne, masy specjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego,
maszynki do ostrzenia ołówków, elektryczne lub nie, maszyny do pisania [elektryczne i nieelektryczne], materiały do introligatorstwa,
materiały do modelowania, materiały do nauczania [z wyjątkiem
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aparatów], materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały
filtracyjne papierowe [bibuła], materiały klejące do celów papierniczych lub do użytku domowego, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, materiały powłokowe
wykonane z krochmalu lub skrobi, matryce do druku ręcznego, miseczki na farby dla artystów malarzy, modele, makiety architektoniczne, modelina polimerowa, naklejki adresowe, nalepki, naklejki
[materiały piśmienne], nawilżacze [artykuły biurowe], biurowe nawilżacze do powierzchni klejących, niszczarki dokumentów do użytku
biurowego, notatniki [notesy], notesy podręczne, noże do papieru
[artykuły biurowe], numeratory, obrazy, obrusy papierowe, obsadki
do piór, obsadki, uchwyty do piór, obwoluty na luźne kartki, obwoluty papierowe na dokumenty, ochrona gumowa na palce [artykuły
biurowe], odciskarki do kart kredytowych, nieelektryczne, okładki
na czeki, okładki na paszporty, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], okólniki, oleodruki, ołówki, ołówki automatyczne, ołówki węglowe, opakowania do butelek z tektury lub papieru, opaski na rękę
do przytrzymywania przyborów do pisania, opaski papierowe na cygara, opłatek do pieczętowania listów, urządzenia do oprawianie fotografii, oprawy, oprawy do ołówków, osłony na doniczki z papieru,
palety dla malarzy, pantografy [przyrządy kreślarskie], kasetki ozdobne na papeterię [artykuły biurowe], papier do elektrokardiografów,
papier do maszyn rejestrujących, papier do pakowania, papier do pisania, papier do radiogramów, papier do zawijania, papier filtracyjny
[bibuła], papier higieniczny, papier mâché, papier parafinowany, papier pergaminowy, papier przebitkowy [materiały piśmienne], papier
srebrny, papier świecący, papier toaletowy, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papier Xuan [do chińskiego malarstwa i kaligrafii],
papier z miazgi drzewnej, papierowe maty na siedzenia, papierowe
podstawki pod karafki, pasma przylepne do celów papierniczych lub
do użytku domowego, pasta do modelowania, pastele [kredki], perforatory biurowe, pędzle, pieczęcie [stemple], pudełka na pieczęcie
i stemple, pinezki, pióra [artykuły biurowe], pióra wieczne, pióra
ze stali, piórka do rysowania [grafiony], piórniki, wzorce pisma do kopiowania, plansze, płytki grawerskie, plany, płótno do malarstwa,
płótno introligatorskie, płótno nasączone tuszem do powielaczy,
płótno nasączone tuszem do urządzeń stosowanych w reprodukcji
dokumentów, płytki adresowe do adresarek, płyty matrycowe, podpórki do utrzymywania książek w pozycji pionowej, podpórki ręki dla
malarzy, podręczniki [książki], podstawki do długopisów i ołówków,
podstawki pod kufle do piwa, poduszki do stempli, pieczęci, poduszki nasączone tuszem, pojemniki na śmietanę papierowe, pokrowce
do drukarek z materiałów nietekstylnych, portrety, powielacze, taśmy i karty papierowe do zapisu programów komputerowych, prospekty, próbki biologiczne do mikroskopów [materiał dydaktyczny],
przebitki [materiały piśmienne], przezrocza [materiały piśmienne],
przybory do pisania [materiały piśmienne], przybory do pisania [zestawy], przybory do wycierania tablic do pisania, przybory szkolne
[artykuły piśmienne], przyciski do papieru, przykładnice kreślarskie
[rysunkowe], przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, pudełka
kartonowe lub papierowe, pudełka na farby [artykuły szkolne], pudła
tekturowe na kapelusze, ramki do fotografii, rejestry, księgi główne
[książki], reprodukcje graficzne, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, rolki do taśm barwiących, rozaria domowe, rozkłady,
repertuary godzinowe [drukowane], rury tekturowe, ryciny [grawerowanie], rylce do kopiowania rysunków, rysiki, rysunki [ryciny], zestawy rysunkowe [komplety kreślarskie], segregatory [artykuły biurowe], serwetki papierowe do demakijażu, serwetki stołowe papierowe,
serwety na stół papierowe, skoroszyty na dokumenty, skrobaki wymazujące biurowe, skrobia [klej skrobiowy] do celów papierniczych
lub do użytku domowego, spinacze biurowe, spinacze do banknotów, spinacze do papieru, stalówki, stalówki ze złota, steatyt [kreda
krawiecka], stemple [pieczątki], stemple do pieczętowania, stojaki
na stemple, suszki do piór, szablony, szablony [artykuły piśmienne],
szczotki [pędzle] do pisania, szczotki [pędzle] malarskie, sznurek introligatorski, sztalugi malarskie, sztychy, ryty [grawiura], szufelki
do składu typograficznego, szyldy z papieru lub z kartonu, śliniaki
papierowe, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe,
tablice ogłoszeniowe na afisze z kartonu lub papieru, tablice szkolne,
tace do sortowania i liczenia pieniędzy, tarcze wymazujące, taśma
klejąca [materiały piśmienne], taśmy [introligatorstwo], taśmy do maszyn do pisania, taśmy elastyczne do użytku biurowego, taśmy nasączone tuszem, taśmy nasączone tuszem do drukarek komputerowych, taśmy papierowe, taśmy przylepne do celów papierniczych
lub do użytku domowego, taśmy samoprzylepne do celów papierni-
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czych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty [artykuły biurowe], teczki, skoroszyty [artykuły biurowe], temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, tkanina klejąca do materiałów
piśmiennych, tkaniny introligatorskie, torby na śmieci [z papieru lub
z tworzyw sztucznych], torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki papierowe [rożki] w kształcie stożka, trójkąty kreślarskie, tusz [atrament], tworzywa sztuczne do modelowania,
uchwyty do kredy, uchwyty do stempli, pieczęci, urządzenia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt biurowy], urządzenia i maszyny do powielania, urządzenia ręczne do etykietowania, usuwalne znaczki
(stemple), utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, wałki do malowania ścian, wałki do maszyn do pisania, wierszowniki, winkielaki, datowniki, kasowniki [poligrafia], numeratory [poligrafia], aparaty do wykonywania winiet, wkładki
papierowe do szuflad, perfumowane lub nie, wkłady atramentowe
do piór, wosk do modelowania nie do celów stomatologicznych,
wskaźniki nieelektryczne, wycinki histologiczne [materiał szkoleniowy], wydruki graficzne, wykroje do wykonywania odzieży, wykroje
krawieckie, wypełnienie z papieru lub kartonu, wyroby przeznaczone do wymazywania, wyroby z kartonu, wzornice perforowane
do krosien żakardowych, wzory do haftowania, wzory do kalkowania, zaczepy do kart indeksowych, zakładki do książek, karty z zawiadomieniami [artykuły piśmienne], zeszyty, znaczki pocztowe, zszywacze [artykuły biurowe], zszywki biurowe, 35 usługi w zakresie
promocji i reklamy na rzecz osób trzecich, usługi dotyczące promocji
i reklam prasowych, internetowych i telewizyjnych, usługi agencji reklamowych, rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych
w mediach publicznych, pozyskiwanie i gromadzenie informacji gospodarczych i ekonomicznych, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, prognozy i analizy ekonomiczne, analizy rynkowe,
badania opinii publicznej, telemarketing, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz i systematyzacja tych danych, wynajmowanie miejsca na reklamę, publikowanie tekstów reklamowych, agencje
importowo -eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, organizowanie
sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, 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 cen, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, 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 [próbek, druków, prospektów,
broszur], usługi impresariów w działalności artystycznej, informacja
o działalności gospodarczej, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
ekonomiczne prognozy, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, fakturowanie, fotokopiowanie, prenumerata gazet dla osób
trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], handlowe wyceny, administrowanie hotelami, kolportaż
próbek, komputerowe zarządzanie plikami, księgowość, marketing,
maszynopisanie, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi
w zakresie modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sondaże opinii, opracowywanie CV
dla osób trzecich, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, outsourcing, poszukiwania w zakresie patronatu, rekrutacja personelu, rozlepianie plakatów reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, przygotowywanie zeznań podatkowych, organizacja 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, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
prenumerata czasopism dla osób trzecich, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprze-
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daży dla osób trzecich, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi przeglądu prasy, przygotowanie listy płac, public
relations, agencje public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, rachunkowość, reklama radiowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], 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, usługi sekretarskie, sortowanie danych w bazach komputerowych, sporządzanie sprawozdań
rachunkowych, usługi stenografii, edycja tekstów, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], transkrypcja formy
wiadomości i komunikatów, 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 podatkowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, 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, zarobkowe zarządzanie
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, zarządzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, zestawienia statystyczne, publikacja
elektroniczna on-line materiałów reklamowych, 41 usługi z zakresu
publikowania tekstów, publikacja elektroniczna on-line książek, druków, dzienników, czasopism i dodatków do nich, fotografii, poradników, broszur, materiałów instruktażowych, map, atlasów, organizowanie i obsługa prasowa sympozjów, odczytów, konferencji,
konkursów, plebiscytów, imprez gospodarczych, kulturalnych, sportowych, opracowanie i gromadzenie informacji o wydarzeniach politycznych, sportowych, o kulturze, usługi wydawnicze, organizacja
i obsługa kongresów, konferencji, sympozjów i seminariów, usługi
z zakresu edukacji i nauczania, nauczanie korespondencyjne, informacje edukacyjne, nagrywanie (filmowanie) materiałów wideo
na nośnikach do rejestracji dźwięku i obrazu, usługi w zakresie rozrywki i działalności sportowej i kulturalnej, wypożyczanie aparatury
i sprzętu kinematograficznego, usługi artystów teatralnych, usługi
świadczone przez biblioteki objazdowe, chronometria na imprezach
sportowych, cyrki, wypożyczanie dekoracji teatralnych, doradztwo
zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, informacje o edukacji, studia filmowe, wypożyczanie filmów, fotografia, fotoreportaże, gimnastyka
[instruktaż], salony gier, usługi gier świadczone on-line, gry hazardowe, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji,
instruktaże, tłumaczenie w zakresie języka migowego, usługi związane z organizacją i prowadzeniem imprez karaoke, usługi kasyna [gry
hazardowe], usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], kluby zdrowia
[poprawianie kondycji], kompozycje muzyczne, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie konkursów
piękności, publikowanie książek, wypożyczanie książek, kształcenie
praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, organizowanie loterii, lunaparki, wypożyczanie magnetowidów, montaż taśm wideo, muzea [wystawy], wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów
na taśmach wideo [filmowanie], nauczanie korespondencyjne, nauczanie religii, nocne kluby, wypożyczanie sprzętu do nurkowania,
organizowanie obozów sportowych, obozy wakacyjne [rozrywka],
obsługa pól golfowych, obsługa sal kinowych, wypożyczanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, prowadzenie ogrodów zoologicznych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenia warsztatów
[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 [edukacja lub rozrywka], organizowanie obozów sportowych, organizowanie przyjęć [rozrywka], organizowanie spektakli
[impresariat], organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie zawodów sportowych, usługi orkiestry, parki rozrywki, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów, innych niż reklamowych,
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organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, postsynchronizacja, pozowanie dla artystów, producenckie usługi muzyczne, produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach
wideo, produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, prowadzenie koncertów, prowadzenie zajęć fitness,
przedstawienia teatralne [produkcja], przedszkola, [nauczanie], planowanie przyjęć [rozrywka], publikacje elektroniczne on-line periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek, radiowe programy rozrywkowe, realizacja spektakli,
usługi reporterskie, rezerwacja miejsc na spektakle, informacja o rozrywce, rozrywka [widowiska], użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe, wystawianie spektakli, wypożyczanie sprzętu sportowego
[z wyjątkiem pojazdów], sporządzanie napisów, w tym do filmów
w wersji oryginalnej, sprawdziany edukacyjne, wynajmowanie stadionów, studia nagrań, szkoły z internatem, wypożyczanie taśm wideo, telewizyjne programy rozrywkowe, tłumaczenia, tresura zwierząt, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie
ośrodków rekreacji, usługi dystrybucji biletów [rozrywka], usługi kaligrafii, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż
do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi tłumaczy, usługi trenera osobistego,
usługi trenerskie, usługi obozów wakacyjnych, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, informacje
o wypoczynku, wypożyczanie aparatów radiowych i telewizyjnych,
wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub
do studiów telewizyjnych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie kaset wideo, wypożyczanie książek, wypożyczanie sprzętu audio,
wypożyczanie zabawek, wyższe uczelnie [edukacja], poradnictwo
zawodowe [porady w zakresie edukacji lub kształcenia], 42 usługi
w zakresie informatyki: konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, opracowywanie i administrowanie stronami internetowymi dla osób trzecich, prowadzenie portalu internetowego,
opracowanie i gromadzenie informacji o pogodzie, modzie, wzornictwie, wyposażeniu wnętrz, badania oraz usługi, naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze,
projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, akwanautyka [eksploracja podwodna], analizy chemiczne,
analizy dla eksploatacji pokładów roponośnych, analizy pisma ręcznego [grafologia], analizy systemów komputerowych, analizy wody,
usługi artystów grafików, badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania geologiczne, badania techniczne, badania w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie mechaniki, badania w zakresie ochrony
środowiska naturalnego, prace badawczo -rozwojowe dla osób trzecich, badania biologiczne, projektowanie budynków, usługi dla chemii, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo architektoniczne, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, dostarczanie [opracowywanie] wyszukiwarek internetowych, ocena jakości
drewna na pniu, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, ekspertyzy pól naftowych, ekspertyzy geologiczne, analiza dla eksploatacji
pokładów roponośnych, elektroniczna konwersja danych lub programów, poszukiwania geologiczne, instalacje oprogramowania komputerowego, inżynieria techniczna, kalibrowanie, cechowanie [pomiary], programowanie komputerów, projektowanie systemów
komputerowych, wypożyczanie komputerów, konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, usługi świadczone przez
laboratoria naukowe, miernictwo, usługi projektantów mody, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego,
ocena jakości wełny, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, projektowanie opakowań,
opracowywanie projektów technicznych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, planowanie urbanistyczne, prognozowanie pogody, geodezyjne pomiary,
poszukiwania geologiczne, poszukiwania ropy naftowej, usługi
związane z prognozowaniem meteorologicznym, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie wnętrz, wzornictwo przemysłowe,
rozsiewanie środków chemicznych w chmurach w celu wywołania
deszczu, wypożyczanie serwerów [hosting], stylizacja [wzornictwo
przemysłowe], kontrola szybów naftowych, testowanie tekstyliów, testowanie materiałów, testowanie pojazdów, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie informacji
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naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, udostępnianie miejsca na serwerach, usługi architektoniczne,
usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki.
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Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 9 publikacje w formie elektronicznej do pobrania, publikacje elektroniczne zapisane na magnetycznych, optycznych, cyfrowych i elektronicznych nośnikach, 16 papier, karton i wyroby z tych
materiałów nie ujęte w innych klasach, 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, dzienniki, gazety, czasopisma i papierowe dodatki do nich, książki, ulotki, cenniki, naklejki, artykuły biurowe,
artykuły i materiały piśmienne, broszury, poradniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, mapy, atlasy, kalendarze, adresarki, afisze, plakaty, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe],
akwaforty [grafika], akwarele, akwarele [obrazy, malarstwo], albumy,
almanachy [roczniki], arkusze z wiskozy do zawijania, atrament, atrament korektorski [heliografia], bibuły, bielizna stołowa papierowa,
bilety, biurowe maszyny do stemplowania, bloczki do pisania, bloki
do pisania, bloki listowe [papeteria], bloki rysunkowe, błony z tworzyw sztucznych [samoprzyczepne, rozciągliwe] do paletyzacji, broszury, arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, chorągiewki
papierowe, chromolitografie, chusteczki do nosa [papierowe], cyfry
[czcionki drukarskie], cyrkle kreślarskie, czasopisma [periodyki],
czcionki [cyfry i litery], czcionki drukarskie, czcionki ze stali, deski kreślarskie [rysownice], diagramy, dozowniki taśmy przylepnej [artykuły
biurowe], zestawy drukarskie, przenośne [artykuły biurowe], drukowane publikacje, dziurkacze [artykuły biurowe], ekierki, emblematy,
pieczęcie papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki
[statuetki] z papieru mâché, filtry do kawy papierowe, flamastry, folia
z tworzywa sztucznego do pakowania, folie z tworzyw sztucznych
z pęcherzykami powietrza [do pakowania lub zabezpieczania
w transporcie], formularze [blankiety, druki], formy do gliny modelarskiej [materiały dla artystów], urządzenia do oprawiania fotografii,
fotografie [wydrukowane], fotograwiura, frankownice do użytku biurowego, futerały na szablony, galwanotypy [poligrafia], gazety, gilotynki do papieru [artykuły biurowe], glina do modelowania, globusy
ziemskie, gluten [klej] do papieru lub do użytku domowego, grafity
do ołówków, grzebienie marmurkowe, gumki do ścierania, hektografy, igły, rylce stalowe do akwafort, indeksy, skorowidze, kalka maszynowa, kalka płócienna, kalka techniczna, kalkomanie, kałamarze
wpuszczane w pulpit, kałamarze stojące [z oprawką], kamienie atramentowe [kałamarze], kamienie litograficzne, kartki z życzeniami,
karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], karty, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty indeksowe [artykuły papiernicze], karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, kasetki na papeterię [artykuły biurowe], kasetki na stemple [pieczątki], kaszty, ramy
zecerskie [drukarstwo], katalogi, klajstry, kleje mączne do papieru lub
do użytku domowego [papki mączne], klamry, zaciski do papieru,
klawisze do maszyn do pisania, klej rybi [karuk] do papieru lub
do użytku domowego, kleje do materiałów papierniczych lub
do użytku domowego, kleje do papieru lub do użytku domowego,
kokardy papierowe, komiksy, biurowe urządzenia do stemplowania
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urządzenia do stemplowania kopert, koperty [artykuły piśmienne],
koperty na butelki [z kartonu lub papieru], korektory w płynie [artykuły biurowe], korektory w taśmie [artykuły biurowe], kosze na listy,
kreda do litografii, kreda do pisania, kreda do znakowania, kreda krawiecka, krzywiki, kulki do piór kulkowych, kuwetki na farbę, lak
do pieczętowania, urządzenia do laminowania dokumentów
do użytku biurowego, linijki [reglety] dla drukarzy, linijki rysownicze
[kreślarskie], litograficzne dzieła sztuki, litografie, łupkowe tabliczki
do pisania, malarstwo [obrazy] oprawione lub nie, mapy, mapy geograficzne, masy specjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego,
maszynki do ostrzenia ołówków, elektryczne lub nie, maszyny do pisania [elektryczne i nieelektryczne], materiały do introligatorstwa,
materiały do modelowania, materiały do nauczania [z wyjątkiem
aparatów], materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały
filtracyjne papierowe [bibuła], materiały klejące do celów papierniczych lub do użytku domowego, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, materiały powłokowe
wykonane z krochmalu lub skrobi, matryce do druku ręcznego, miseczki na farby dla artystów malarzy, modele, makiety architektoniczne, modelina polimerowa, naklejki adresowe, nalepki, naklejki
[materiały piśmienne], nawilżacze [artykuły biurowe], biurowe nawilżacze do powierzchni klejących, niszczarki dokumentów do użytku
biurowego, notatniki [notesy], notesy podręczne, noże do papieru
[artykuły biurowe], numeratory, obrazy, obrusy papierowe, obsadki
do piór, obsadki, uchwyty do piór, obwoluty na luźne kartki, obwoluty papierowe na dokumenty, ochrona gumowa na palce [artykuły
biurowe], odciskarki do kart kredytowych, nieelektryczne, okładki
na czeki, okładki na paszporty, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], okólniki, oleodruki, ołówki, ołówki automatyczne, ołówki węglowe, opakowania do butelek z tektury lub papieru, opaski na rękę
do przytrzymywania przyborów do pisania, opaski papierowe na cygara, opłatek do pieczętowania listów, urządzenia do oprawianie fotografii, oprawy, oprawy do ołówków, osłony na doniczki z papieru,
palety dla malarzy, pantografy [przyrządy kreślarskie], kasetki ozdobne na papeterię [artykuły biurowe], papier do elektrokardiografów,
papier do maszyn rejestrujących, papier do pakowania, papier do pisania, papier do radiogramów, papier do zawijania, papier filtracyjny
[bibuła], papier higieniczny, papier mâché, papier parafinowany, papier pergaminowy, papier przebitkowy [materiały piśmienne], papier
srebrny, papier świecący, papier toaletowy, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papier Xuan [do chińskiego malarstwa i kaligrafii],
papier z miazgi drzewnej, papierowe maty na siedzenia, papierowe
podstawki pod karafki, pasma przylepne do celów papierniczych lub
do użytku domowego, pasta do modelowania, pastele [kredki], perforatory biurowe, pędzle, pieczęcie [stemple], pudełka na pieczęcie
i stemple, pinezki, pióra [artykuły biurowe], pióra wieczne, pióra
ze stali, piórka do rysowania [grafiony], piórniki, wzorce pisma do kopiowania, plansze, płytki grawerskie, plany, płótno do malarstwa,
płótno introligatorskie, płótno nasączone tuszem do powielaczy,
płótno nasączone tuszem do urządzeń stosowanych w reprodukcji
dokumentów, płytki adresowe do adresarek, płyty matrycowe, podpórki do utrzymywania książek w pozycji pionowej, podpórki ręki dla
malarzy, podręczniki [książki], podstawki do długopisów i ołówków,
podstawki pod kufle do piwa, poduszki do stempli, pieczęci, poduszki nasączone tuszem, pojemniki na śmietanę papierowe, pokrowce
do drukarek z materiałów nietekstylnych, portrety, powielacze, taśmy i karty papierowe do zapisu programów komputerowych, prospekty, próbki biologiczne do mikroskopów [materiał dydaktyczny],
przebitki [materiały piśmienne], przezrocza [materiały piśmienne],
przybory do pisania [materiały piśmienne], przybory do pisania [zestawy], przybory do wycierania tablic do pisania, przybory szkolne
[artykuły piśmienne], przyciski do papieru, przykładnice kreślarskie
[rysunkowe], przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, pudełka
kartonowe lub papierowe, pudełka na farby [artykuły szkolne], pudła
tekturowe na kapelusze, ramki do fotografii, rejestry, księgi główne
[książki], reprodukcje graficzne, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, rolki do taśm barwiących, rozaria domowe, rozkłady,
repertuary godzinowe [drukowane], rury tekturowe, ryciny [grawerowanie], rylce do kopiowania rysunków, rysiki, rysunki [ryciny], zestawy rysunkowe [komplety kreślarskie], segregatory [artykuły biurowe], serwetki papierowe do demakijażu, serwetki stołowe papierowe,
serwety na stół papierowe, skoroszyty na dokumenty, skrobaki wymazujące biurowe, skrobia [klej skrobiowy] do celów papierniczych
lub do użytku domowego, spinacze biurowe, spinacze do banknotów, spinacze do papieru, stalówki, stalówki ze złota, steatyt [kreda
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krawiecka], stemple [pieczątki], stemple do pieczętowania, stojaki
na stemple, suszki do piór, szablony, szablony [artykuły piśmienne],
szczotki [pędzle] do pisania, szczotki [pędzle] malarskie, sznurek introligatorski, sztalugi malarskie, sztychy, ryty [grawiura], szufelki
do składu typograficznego, szyldy z papieru lub z kartonu, śliniaki
papierowe, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe,
tablice ogłoszeniowe na afisze z kartonu lub papieru, tablice szkolne,
tace do sortowania i liczenia pieniędzy, tarcze wymazujące, taśma
klejąca [materiały piśmienne], taśmy [introligatorstwo], taśmy do maszyn do pisania, taśmy elastyczne do użytku biurowego, taśmy nasączone tuszem, taśmy nasączone tuszem do drukarek komputerowych, taśmy papierowe, taśmy przylepne do celów papierniczych
lub do użytku domowego, taśmy samoprzylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty [artykuły biurowe], teczki, skoroszyty [artykuły biurowe], temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, tkanina klejąca do materiałów
piśmiennych, tkaniny introligatorskie, torby na śmieci [z papieru lub
z tworzyw sztucznych], torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki papierowe [rożki] w kształcie stożka, trójkąty kreślarskie, tusz [atrament], tworzywa sztuczne do modelowania,
uchwyty do kredy, uchwyty do stempli, pieczęci, urządzenia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt biurowy], urządzenia i maszyny do powielania, urządzenia ręczne do etykietowania, usuwalne znaczki
(stemple), utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, wałki do malowania ścian, wałki do maszyn do pisania, wierszowniki, winkielaki, datowniki, kasowniki [poligrafia], numeratory [poligrafia], aparaty do wykonywania winiet, wkładki
papierowe do szuflad, perfumowane lub nie, wkłady atramentowe
do piór, wosk do modelowania nie do celów stomatologicznych,
wskaźniki nieelektryczne, wycinki histologiczne [materiał szkoleniowy], wydruki graficzne, wykroje do wykonywania odzieży, wykroje
krawieckie, wypełnienie z papieru lub kartonu, wyroby przeznaczone do wymazywania, wyroby z kartonu, wzornice perforowane
do krosien żakardowych, wzory do haftowania, wzory do kalkowania, zaczepy do kart indeksowych, zakładki do książek, karty z zawiadomieniami [artykuły piśmienne], zeszyty, znaczki pocztowe, zszywacze [artykuły biurowe], zszywki biurowe, 35 usługi w zakresie
promocji i reklamy na rzecz osób trzecich, usługi dotyczące promocji
i reklam prasowych, internetowych i telewizyjnych, usługi agencji reklamowych, rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych
w mediach publicznych, pozyskiwanie i gromadzenie informacji gospodarczych i ekonomicznych, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, prognozy i analizy ekonomiczne, analizy rynkowe,
badania opinii publicznej, telemarketing, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz i systematyzacja tych danych, wynajmowanie miejsca na reklamę, publikowanie tekstów reklamowych, agencje
importowo -eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, organizowanie
sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, 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 cen, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, 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 [próbek, druków, prospektów,
broszur], usługi impresariów w działalności artystycznej, informacja
o działalności gospodarczej, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
ekonomiczne prognozy, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, fakturowanie, fotokopiowanie, prenumerata gazet dla osób
trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], handlowe wyceny, administrowanie hotelami, kolportaż próbek, komputerowe zarządzanie plikami, księgowość,
marketing, maszynopisanie, uaktualnianie materiałów reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi w zakresie modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie,
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rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sondaże opinii, opracowywanie CV dla osób trzecich, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing, poszukiwania w zakresie
patronatu, rekrutacja personelu, rozlepianie plakatów reklamowych,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, przygotowywanie zeznań podatkowych, organizacja 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, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, prenumerata czasopism dla osób trzecich, produkcja filmów
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi przeglądu prasy, przygotowanie listy płac, public
relations, agencje public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, rachunkowość, reklama radiowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], 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, usługi sekretarskie, sortowanie danych w bazach komputerowych, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, usługi stenografii, edycja tekstów, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], transkrypcja formy
wiadomości i komunikatów, 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 podatkowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, 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, zarobkowe zarządzanie
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, zarządzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, zestawienia statystyczne, publikacja
elektroniczna on-line materiałów reklamowych, 41 usługi z zakresu
publikowania tekstów, publikacja elektroniczna on-line książek, druków, dzienników, czasopism i dodatków do nich, fotografii, poradników, broszur, materiałów instruktażowych, map, atlasów, organizowanie i obsługa prasowa sympozjów, odczytów, konferencji,
konkursów, plebiscytów, imprez gospodarczych, kulturalnych, sportowych, opracowanie i gromadzenie informacji o wydarzeniach politycznych, sportowych, o kulturze, usługi wydawnicze, organizacja
i obsługa kongresów, konferencji, sympozjów i seminariów, usługi
z zakresu edukacji i nauczania, nauczanie korespondencyjne, informacje edukacyjne, nagrywanie (filmowanie) materiałów wideo
na nośnikach do rejestracji dźwięku i obrazu, usługi w zakresie rozrywki i działalności sportowej i kulturalnej, wypożyczanie aparatury
i sprzętu kinematograficznego, usługi artystów teatralnych, usługi
świadczone przez biblioteki objazdowe, chronometria na imprezach
sportowych, cyrki, wypożyczanie dekoracji teatralnych, doradztwo
zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, informacje o edukacji, studia filmowe, wypożyczanie filmów, fotografia, fotoreportaże, gimnastyka
[instruktaż], salony gier, usługi gier świadczone on-line, gry hazardowe, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji,
instruktaże, tłumaczenie w zakresie języka migowego, usługi związane z organizacją i prowadzeniem imprez karaoke, usługi kasyna [gry
hazardowe], usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], kluby zdrowia
[poprawianie kondycji], kompozycje muzyczne, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie konkursów
piękności, publikowanie książek, wypożyczanie książek, kształcenie
praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, organizowanie loterii, lunaparki, wypożyczanie magnetowidów, montaż taśm wideo, muzea [wystawy], wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów
na taśmach wideo [filmowanie], nauczanie korespondencyjne, nauczanie religii, nocne kluby, wypożyczanie sprzętu do nurkowania,
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organizowanie obozów sportowych, obozy wakacyjne [rozrywka],
obsługa pól golfowych, obsługa sal kinowych, wypożyczanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, prowadzenie ogrodów zoologicznych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenia warsztatów
[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 [edukacja lub rozrywka], organizowanie obozów sportowych, organizowanie przyjęć [rozrywka], organizowanie spektakli [impresariat], organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie zawodów sportowych, usługi orkiestry, parki rozrywki,
pisanie scenariuszy, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, postsynchronizacja,
pozowanie dla artystów, producenckie usługi muzyczne, produkcja
filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie koncertów, prowadzenie zajęć fitness,
przedstawienia teatralne [produkcja], przedszkola, [nauczanie], planowanie przyjęć [rozrywka], publikacje elektroniczne on-line periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek, radiowe programy rozrywkowe, realizacja spektakli,
usługi reporterskie, rezerwacja miejsc na spektakle, informacja o rozrywce, rozrywka [widowiska], użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe, wystawianie spektakli, wypożyczanie sprzętu sportowego
[z wyjątkiem pojazdów], sporządzanie napisów, w tym do filmów
w wersji oryginalnej, sprawdziany edukacyjne, wynajmowanie stadionów, studia nagrań, szkoły z internatem, wypożyczanie taśm wideo, telewizyjne programy rozrywkowe, tłumaczenia, tresura zwierząt, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie
ośrodków rekreacji, usługi dystrybucji biletów [rozrywka], usługi kaligrafii, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż
do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi tłumaczy, usługi trenera osobistego,
usługi trenerskie, usługi obozów wakacyjnych, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, informacje
o wypoczynku, wypożyczanie aparatów radiowych i telewizyjnych,
wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub
do studiów telewizyjnych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie kaset wideo, wypożyczanie książek, wypożyczanie sprzętu audio,
wypożyczanie zabawek, wyższe uczelnie [edukacja], poradnictwo
zawodowe [porady w zakresie edukacji lub kształcenia], 42 usługi
w zakresie informatyki: konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, opracowywanie i administrowanie stronami internetowymi dla osób trzecich, prowadzenie portalu internetowego,
opracowanie i gromadzenie informacji o pogodzie, modzie, wzornictwie, wyposażeniu wnętrz, badania oraz usługi, naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze,
projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, akwanautyka [eksploracja podwodna], analizy chemiczne, analizy dla eksploatacji pokładów roponośnych, analizy pisma ręcznego
[grafologia], analizy systemów komputerowych, analizy wody, usługi
artystów grafików, badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania geologiczne, badania techniczne, badania
w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie mechaniki, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, badania biologiczne, projektowanie budynków, usługi dla chemii, digitalizacja
dokumentów [skanowanie], doradztwo architektoniczne, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
planowania zużycia energii, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, dostarczanie [opracowywanie] wyszukiwarek internetowych, ocena jakości drewna na pniu, stwierdzanie
autentyczności dzieł sztuki, ekspertyzy pól naftowych, ekspertyzy
geologiczne, analiza dla eksploatacji pokładów roponośnych, elektroniczna konwersja danych lub programów, poszukiwania geologiczne, instalacje oprogramowania komputerowego, inżynieria techniczna, kalibrowanie, cechowanie [pomiary], programowanie
komputerów, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów, konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, usługi świadczone przez laboratoria naukowe,
miernictwo, usługi projektantów mody, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, ocena jakości wełny,
usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, badania
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, odzyskiwanie danych
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komputerowych, projektowanie opakowań, opracowywanie projektów technicznych, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
powielanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, planowanie urbanistyczne, prognozowanie pogody, geodezyjne pomiary, poszukiwania geologiczne,
poszukiwania ropy naftowej, usługi związane z prognozowaniem
meteorologicznym, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie
wnętrz, wzornictwo przemysłowe, rozsiewanie środków chemicznych w chmurach w celu wywołania deszczu, wypożyczanie serwerów [hosting], stylizacja [wzornictwo przemysłowe], 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, usługi architektoniczne, usługi doradcze w dziedzinie
technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej,
usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki.

(111) 297436
(220) 2016 08 25
(210) 460732
(151) 2017 03 10
(441) 2016 11 07
(732) GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) TIME FOR POLSKA
(510), (511) 9 publikacje w formie elektronicznej do pobrania, publikacje elektroniczne zapisane na magnetycznych, optycznych, cyfrowych i elektronicznych nośnikach, 16 papier, karton i wyroby z tych
materiałów nie ujęte w innych klasach, 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, dzienniki, gazety, czasopisma i papierowe dodatki do nich, książki, ulotki, cenniki, naklejki, artykuły biurowe,
artykuły i materiały piśmienne, broszury, poradniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, mapy, atlasy, kalendarze, adresarki, afisze, plakaty, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe],
akwaforty [grafika], akwarele, akwarele [obrazy, malarstwo], albumy,
almanachy [roczniki], arkusze z wiskozy do zawijania, atrament, atrament korektorski [heliografia], bibuły, bielizna stołowa papierowa,
bilety, biurowe maszyny do stemplowania, bloczki do pisania, bloki
do pisania, bloki listowe [papeteria], bloki rysunkowe, błony z tworzyw sztucznych [samoprzyczepne, rozciągliwe] do paletyzacji, broszury, arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, chorągiewki
papierowe, chromolitografie, chusteczki do nosa [papierowe], cyfry
[czcionki drukarskie], cyrkle kreślarskie, czasopisma [periodyki],
czcionki [cyfry i litery], czcionki drukarskie, czcionki ze stali, deski kreślarskie [rysownice], diagramy, dozowniki taśmy przylepnej [artykuły
biurowe], zestawy drukarskie, przenośne [artykuły biurowe], drukowane publikacje, dziurkacze [artykuły biurowe], ekierki, emblematy,
pieczęcie papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki
[statuetki] z papieru mâché, filtry do kawy papierowe, flamastry, folia
z tworzywa sztucznego do pakowania, folie z tworzyw sztucznych
z pęcherzykami powietrza [do pakowania lub zabezpieczania
w transporcie], formularze [blankiety, druki], formy do gliny modelarskiej [materiały dla artystów], urządzenia do oprawiania fotografii,
fotografie [wydrukowane], fotograwiura, frankownice do użytku biurowego, futerały na szablony, galwanotypy [poligrafia], gazety, gilotynki do papieru [artykuły biurowe], glina do modelowania, globusy
ziemskie, gluten [klej] do papieru lub do użytku domowego, grafity
do ołówków, grzebienie marmurkowe, gumki do ścierania, hektografy, igły, rylce stalowe do akwafort, indeksy, skorowidze, kalka maszynowa, kalka płócienna, kalka techniczna, kalkomanie, kałamarze
wpuszczane w pulpit, kałamarze stojące [z oprawką], kamienie atramentowe [kałamarze], kamienie litograficzne, kartki z życzeniami,
karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], karty, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty indeksowe [artykuły papiernicze], karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, kasetki na papeterię [artykuły biurowe], kasetki na stemple [pieczątki], kaszty, ramy
zecerskie [drukarstwo], katalogi, klajstry, kleje mączne do papieru lub
do użytku domowego [papki mączne], klamry, zaciski do papieru,
klawisze do maszyn do pisania, klej rybi [karuk] do papieru lub
do użytku domowego, kleje do materiałów papierniczych lub
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do użytku domowego, kleje do papieru lub do użytku domowego,
kokardy papierowe, komiksy, biurowe urządzenia do stemplowania
urządzenia do stemplowania kopert, koperty [artykuły piśmienne],
koperty na butelki [z kartonu lub papieru], korektory w płynie [artykuły biurowe], korektory w taśmie [artykuły biurowe], kosze na listy,
kreda do litografii, kreda do pisania, kreda do znakowania, kreda krawiecka, krzywiki, kulki do piór kulkowych, kuwetki na farbę, lak
do pieczętowania, urządzenia do laminowania dokumentów
do użytku biurowego, linijki [reglety] dla drukarzy, linijki rysownicze
[kreślarskie], litograficzne dzieła sztuki, litografie, łupkowe tabliczki
do pisania, malarstwo [obrazy] oprawione lub nie, mapy, mapy geograficzne, masy specjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego,
maszynki do ostrzenia ołówków, elektryczne lub nie, maszyny do pisania [elektryczne i nieelektryczne], materiały do introligatorstwa,
materiały do modelowania, materiały do nauczania [z wyjątkiem
aparatów], materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały
filtracyjne papierowe [bibuła], materiały klejące do celów papierniczych lub do użytku domowego, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, materiały powłokowe
wykonane z krochmalu lub skrobi, matryce do druku ręcznego, miseczki na farby dla artystów malarzy, modele, makiety architektoniczne, modelina polimerowa, naklejki adresowe, nalepki, naklejki
[materiały piśmienne], nawilżacze [artykuły biurowe], biurowe nawilżacze do powierzchni klejących, niszczarki dokumentów do użytku
biurowego, notatniki [notesy], notesy podręczne, noże do papieru
[artykuły biurowe], numeratory, obrazy, obrusy papierowe, obsadki
do piór, obsadki, uchwyty do piór, obwoluty na luźne kartki, obwoluty papierowe na dokumenty, ochrona gumowa na palce [artykuły
biurowe], odciskarki do kart kredytowych, nieelektryczne, okładki
na czeki, okładki na paszporty, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], okólniki, oleodruki, ołówki, ołówki automatyczne, ołówki węglowe, opakowania do butelek z tektury lub papieru, opaski na rękę
do przytrzymywania przyborów do pisania, opaski papierowe na cygara, opłatek do pieczętowania listów, urządzenia do oprawiania fotografii, oprawy, oprawy do ołówków, osłony na doniczki z papieru,
palety dla malarzy, pantografy [przyrządy kreślarskie], kasetki ozdobne na papeterię [artykuły biurowe], papier do elektrokardiografów,
papier do maszyn rejestrujących, papier do pakowania, papier do pisania, papier do radiogramów, papier do zawijania, papier filtracyjny
[bibuła], papier higieniczny, papier mâché, papier parafinowany, papier pergaminowy, papier przebitkowy [materiały piśmienne], papier
srebrny, papier świecący, papier toaletowy, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papier Xuan [do chińskiego malarstwa i kaligrafii],
papier z miazgi drzewnej, papierowe maty na siedzenia, papierowe
podstawki pod karafki, pasma przylepne do celów papierniczych lub
do użytku domowego, pasta do modelowania, pastele [kredki], perforatory biurowe, pędzle, pieczęcie [stemple], pudełka na pieczęcie
i stemple, pinezki, pióra [artykuły biurowe], pióra wieczne, pióra
ze stali, piórka do rysowania [grafiony], piórniki, wzorce pisma do kopiowania, plansze, płytki grawerskie, plany, płótno do malarstwa,
płótno introligatorskie, płótno nasączone tuszem do powielaczy,
płótno nasączone tuszem do urządzeń stosowanych w reprodukcji
dokumentów, płytki adresowe do adresarek, płyty matrycowe, podpórki do utrzymywania książek w pozycji pionowej, podpórki ręki dla
malarzy, podręczniki [książki], podstawki do długopisów i ołówków,
podstawki pod kufle do piwa, poduszki do stempli, pieczęci, poduszki nasączone tuszem, pojemniki na śmietanę papierowe, pokrowce
do drukarek z materiałów nietekstylnych, portrety, powielacze, taśmy i karty papierowe do zapisu programów komputerowych, prospekty, próbki biologiczne do mikroskopów [materiał dydaktyczny],
przebitki [materiały piśmienne], przezrocza [materiały piśmienne],
przybory do pisania [materiały piśmienne], przybory do pisania [zestawy], przybory do wycierania tablic do pisania, przybory szkolne
[artykuły piśmienne], przyciski do papieru, przykładnice kreślarskie
[rysunkowe], przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, pudełka
kartonowe lub papierowe, pudełka na farby [artykuły szkolne], pudła
tekturowe na kapelusze, ramki do fotografii, rejestry, księgi główne
[książki], reprodukcje graficzne, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, rolki do taśm barwiących, rozaria domowe, rozkłady,
repertuary godzinowe [drukowane], rury tekturowe, ryciny [grawerowanie], rylce do kopiowania rysunków, rysiki, rysunki [ryciny], zestawy rysunkowe [komplety kreślarskie], segregatory [artykuły biurowe], serwetki papierowe do demakijażu, serwetki stołowe papierowe,
serwety na stół papierowe, skoroszyty na dokumenty, skrobaki wymazujące biurowe, skrobia [klej skrobiowy] do celów papierniczych
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lub do użytku domowego, spinacze biurowe, spinacze do banknotów, spinacze do papieru, stalówki, stalówki ze złota, steatyt [kreda
krawiecka], stemple [pieczątki], stemple do pieczętowania, stojaki
na stemple, suszki do piór, szablony, szablony [artykuły piśmienne],
szczotki [pędzle] do pisania, szczotki [pędzle] malarskie, sznurek introligatorski, sztalugi malarskie, sztychy, ryty [grawiura], szufelki
do składu typograficznego, szyldy z papieru lub z kartonu, śliniaki
papierowe, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe,
tablice ogłoszeniowe na afisze z kartonu lub papieru, tablice szkolne,
tace do sortowania i liczenia pieniędzy, tarcze wymazujące, taśma
klejąca [materiały piśmienne], taśmy [introligatorstwo], taśmy do maszyn do pisania, taśmy elastyczne do użytku biurowego, taśmy nasączone tuszem, taśmy nasączone tuszem do drukarek komputerowych, taśmy papierowe, taśmy przylepne do celów papierniczych
lub do użytku domowego, taśmy samoprzylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty [artykuły biurowe], teczki, skoroszyty [artykuły biurowe], temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, tkanina klejąca do materiałów
piśmiennych, tkaniny introligatorskie, torby na śmieci [z papieru lub
z tworzyw sztucznych], torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki papierowe [rożki] w kształcie stożka, trójkąty kreślarskie, tusz [atrament], tworzywa sztuczne do modelowania,
uchwyty do kredy, uchwyty do stempli, pieczęci, urządzenia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt biurowy], urządzenia i maszyny do powielania, urządzenia ręczne do etykietowania, usuwalne znaczki
(stemple), utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, wałki do malowania ścian, wałki do maszyn do pisania, wierszowniki, winkielaki, datowniki, kasowniki [poligrafia], numeratory [poligrafia], aparaty do wykonywania winiet, wkładki
papierowe do szuflad, perfumowane lub nie, wkłady atramentowe
do piór, wosk do modelowania nie do celów stomatologicznych,
wskaźniki nieelektryczne, wycinki histologiczne [materiał szkoleniowy], wydruki graficzne, wykroje do wykonywania odzieży, wykroje
krawieckie, wypełnienie z papieru lub kartonu, wyroby przeznaczone do wymazywania, wyroby z kartonu, wzornice perforowane
do krosien żakardowych, wzory do haftowania, wzory do kalkowania, zaczepy do kart indeksowych, zakładki do książek, karty z zawiadomieniami [artykuły piśmienne], zeszyty, znaczki pocztowe, zszywacze [artykuły biurowe], zszywki biurowe, 35 usługi w zakresie
promocji i reklamy na rzecz osób trzecich, usługi dotyczące promocji
i reklam prasowych, internetowych i telewizyjnych, usługi agencji reklamowych, rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych
w mediach publicznych, pozyskiwanie i gromadzenie informacji gospodarczych i ekonomicznych, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, prognozy i analizy ekonomiczne, analizy rynkowe,
badania opinii publicznej, telemarketing, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz i systematyzacja tych danych, wynajmowanie miejsca na reklamę, publikowanie tekstów reklamowych, agencje
importowo -eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, organizowanie
sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, 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 cen, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, 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 [próbek, druków, prospektów,
broszur], usługi impresariów w działalności artystycznej, informacja
o działalności gospodarczej, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
ekonomiczne prognozy, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, fakturowanie, fotokopiowanie, prenumerata gazet dla osób
trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], handlowe wyceny, administrowanie hotelami, kolportaż próbek, komputerowe zarządzanie plikami, księgowość,
marketing, maszynopisanie, uaktualnianie materiałów reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz-
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nej, usługi w zakresie modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sondaże opinii, opracowywanie CV dla osób trzecich, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing, poszukiwania w zakresie
patronatu, rekrutacja personelu, rozlepianie plakatów reklamowych,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, przygotowywanie zeznań podatkowych, organizacja 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, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, prenumerata czasopism dla osób trzecich, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi przeglądu prasy, przygotowanie listy płac, public
relations, agencje public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, rachunkowość, reklama radiowa, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], 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, usługi sekretarskie, sortowanie danych w bazach komputerowych, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, usługi stenografii, edycja tekstów, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], transkrypcja formy
wiadomości i komunikatów, 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 podatkowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, 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, zarobkowe zarządzanie w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, zarządzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, zestawienia statystyczne, publikacja elektroniczna
on-line materiałów reklamowych, 41 usługi z zakresu publikowania
tekstów, publikacja elektroniczna on-line książek, druków, dzienników, czasopism i dodatków do nich, fotografii, poradników, broszur,
materiałów instruktażowych, map, atlasów, organizowanie i obsługa
prasowa sympozjów, odczytów, konferencji, konkursów, plebiscytów, imprez gospodarczych, kulturalnych, sportowych, opracowanie
i gromadzenie informacji o wydarzeniach politycznych, sportowych,
o kulturze, usługi wydawnicze, organizacja i obsługa kongresów,
konferencji, sympozjów i seminariów, usługi z zakresu edukacji i nauczania, nauczanie korespondencyjne, informacje edukacyjne, nagrywanie (filmowanie) materiałów wideo na nośnikach do rejestracji
dźwięku i obrazu, usługi w zakresie rozrywki i działalności sportowej
i kulturalnej, wypożyczanie aparatury i sprzętu kinematograficznego, usługi artystów teatralnych, usługi świadczone przez biblioteki
objazdowe, chronometria na imprezach sportowych, cyrki, wypożyczanie dekoracji teatralnych, doradztwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi związane z organizowaniem i obsługą
dyskotek, informacje o edukacji, studia filmowe, wypożyczanie filmów, fotografia, fotoreportaże, gimnastyka [instruktaż], salony gier,
usługi gier świadczone on-line, gry hazardowe, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże, tłumaczenie
w zakresie języka migowego, usługi związane z organizacją i prowadzeniem imprez karaoke, usługi kasyna [gry hazardowe], usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], kluby zdrowia [poprawianie kondycji], kompozycje muzyczne, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, organizowanie konkursów piękności, publikowanie książek, wypożyczanie książek, kształcenie praktyczne
[pokazy], kultura fizyczna, organizowanie loterii, lunaparki, wypożyczanie magnetowidów, montaż taśm wideo, muzea [wystawy], wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów na taśmach
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wideo [filmowanie], nauczanie korespondencyjne, nauczanie religii,
nocne kluby, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, organizowanie
obozów sportowych, obozy wakacyjne [rozrywka], obsługa pól golfowych, obsługa sal kinowych, wypożyczanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, prowadzenie ogrodów zoologicznych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenia warsztatów [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 [edukacja lub rozrywka], organizowanie obozów sportowych, organizowanie przyjęć [rozrywka], organizowanie spektakli
[impresariat], organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie zawodów sportowych, usługi orkiestry, parki rozrywki, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów, innych niż reklamowych,
organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, postsynchronizacja, pozowanie dla artystów, producenckie usługi muzyczne, produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach
wideo, produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, prowadzenie koncertów, prowadzenie zajęć fitness,
przedstawienia teatralne [produkcja], przedszkola, [nauczanie], planowanie przyjęć [rozrywka], publikacje elektroniczne on-line periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek, radiowe programy rozrywkowe, realizacja spektakli,
usługi reporterskie, rezerwacja miejsc na spektakle, informacja o rozrywce, rozrywka [widowiska], użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe, wystawianie spektakli, wypożyczanie sprzętu sportowego
[z wyjątkiem pojazdów], sporządzanie napisów, w tym do filmów
w wersji oryginalnej, sprawdziany edukacyjne, wynajmowanie stadionów, studia nagrań, szkoły z internatem, wypożyczanie taśm wideo, telewizyjne programy rozrywkowe, tłumaczenia, tresura zwierząt, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie
ośrodków rekreacji, usługi dystrybucji biletów [rozrywka], usługi kaligrafii, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż
do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi tłumaczy, usługi trenera osobistego,
usługi trenerskie, usługi obozów wakacyjnych, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, informacje
o wypoczynku, wypożyczanie aparatów radiowych i telewizyjnych,
wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub
do studiów telewizyjnych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie kaset wideo, wypożyczanie książek, wypożyczanie sprzętu audio,
wypożyczanie zabawek, wyższe uczelnie [edukacja], poradnictwo
zawodowe [porady w zakresie edukacji lub kształcenia], 42 usługi
w zakresie informatyki: konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, opracowywanie i administrowanie stronami internetowymi dla osób trzecich, prowadzenie portalu internetowego,
opracowanie i gromadzenie informacji o pogodzie, modzie, wzornictwie, wyposażeniu wnętrz, badania oraz usługi, naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze,
projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, akwanautyka [eksploracja podwodna], analizy chemiczne,
analizy dla eksploatacji pokładów roponośnych, analizy pisma ręcznego [grafologia], analizy systemów komputerowych, analizy wody,
usługi artystów grafików, badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania geologiczne, badania techniczne, badania w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie mechaniki, badania w zakresie ochrony
środowiska naturalnego, prace badawczo -rozwojowe dla osób trzecich, badania biologiczne, projektowanie budynków, usługi dla chemii, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo architektoniczne, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, dostarczanie [opracowywanie] wyszukiwarek internetowych, ocena jakości
drewna na pniu, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, ekspertyzy pól naftowych, ekspertyzy geologiczne, analiza dla eksploatacji
pokładów roponośnych, elektroniczna konwersja danych lub programów, poszukiwania geologiczne, instalacje oprogramowania komputerowego, inżynieria techniczna, kalibrowanie, cechowanie [pomiary], programowanie komputerów, projektowanie systemów
komputerowych, wypożyczanie komputerów, konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, usługi świadczone przez
laboratoria naukowe, miernictwo, usługi projektantów mody, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego,
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ocena jakości wełny, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, projektowanie opakowań,
opracowywanie projektów technicznych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, planowanie urbanistyczne, prognozowanie pogody, geodezyjne pomiary,
poszukiwania geologiczne, poszukiwania ropy naftowej, usługi
związane z prognozowaniem meteorologicznym, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie wnętrz, wzornictwo przemysłowe,
rozsiewanie środków chemicznych w chmurach w celu wywołania
deszczu, wypożyczanie serwerów [hosting], stylizacja [wzornictwo
przemysłowe], 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, usługi
architektoniczne, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki .

(111) 297437
(220) 2016 08 26
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) mBank mKsięgowość
(540)

(210) 460759

Kolor znaku: biały, zielony, żółty, ciemnoniebieski, ciemnozielony,
jasnozielony, czarny, ciemnoszary, szary
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.11.03, 26.11.07
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie księgowości, księgowość, doradztwo podatkowe w zakresie rachunkowości oraz przygotowywania zeznań podatkowych, 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) 297438
(220) 2016 08 26
(210) 460770
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 07
(732) FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) Pszczółka Piknikowe
(540)

Kolor znaku: brązowy, czerwony
(531) 03.13.04, 03.13.24, 27.05.01, 29.01.12
(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) 297439
(220) 2016 08 26
(210) 460771
(151) 2017 03 10
(441) 2016 11 21
(732) FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
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(540) Pszczółka Michaśki
(540)

Kolor znaku: brązowy, niebieski, zielony, żółty
(531) 03.13.04, 06.19.11, 08.01.19, 08.01.22, 27.05.01, 29.01.14
(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) 297440
(220) 2016 08 26
(210) 460772
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) Pszczółka Tęczowe
(540)

Kolor znaku: żółty, zielony, brązowy, czerwony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 08.01.19, 08.01.21, 08.01.22, 03.13.04,
06.19.11
(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) 297441
(220) 2016 08 26
(210) 460773
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) Pszczółka CZEKOLADOWE IDYLLE
(540)
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(540) Pszczółka CZEKOLADOWE FANTAZJE
(540)

Kolor znaku: żółty, jasnożółty, brązowy, jasnobrązowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.13.04, 06.19.11, 08.01.19, 08.01.22
(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) 297443
(220) 2016 08 26
(210) 460780
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) LIS JERZY POLSKI DOM RODZINNY SERCE, Sokółka, PL.
(540) Polski Dom Rodzinny SERCE
(540)

Kolor znaku: czerwony, jasnobrązowy, biały, srebrny, złoty, zielony
(531) 02.09.01, 05.01.03, 05.01.05, 24.01.05, 24.01.10, 24.13.01,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 sklepy związane z branżą gastronomiczną, 43 restauracje, hotele.
(111) 297444
(220) 2016 08 26
(210) 460783
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) RECON CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów, PL.
(540) lEES International Examination and Evaluation System
(540)

Kolor znaku: czarny, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport, 42 testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości.

Kolor znaku: żółty, fioletowy, brązowy, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 03.13.04, 06.19.11, 08.01.19, 08.01.22
(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) 297442
(220) 2016 08 26
(210) 460775
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.

(111) 297445
(220) 2016 08 26
(210) 460792
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HUBERT ADASZEWSKI, Lublin, PL.
(540) BOSKO
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 anchois jako produkt finalny lub do dalszego przetwarzania w gospodarstwie domowym lub w gastronomii, bekon
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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 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,
białko spienione do bezpośredniego spożycia lub do zastosowania
w gastronomii jako składnik innych potraw do dalszego przetworzenia, 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 spożycia jako produkt spożywczy finalny domowy lub jako surowiec gastronomiczny o charakterze prezerwy do dalszego przetwarzania, mieszaniny i kompozycje
smakowo -zapachowe otrzymane przez suszenie, liofilizowanie, marynowanie, termicznie obrabianie albo w inny sposób zakonserwowane jako produkty finalne do bezpośredniego spożycia lub jako
substraty do dalszego przetwarzania dla celów gastronomicznych
lub do użytku domowego z takich produktów jak: cebule, pędy, liście, korzenie, kwiatostany i kłącza roślinne, chipsy owocowe, chipsy
ziemniaczane, roślinne inne niż ziemniaczane, desery suche z galanterii piekarniczej stało postaciowe oraz gęsto płynne, desery suche
cukiernicze napoje mleczne z przewagą mleka jako składnika dominującego, napoje jako napary do bezpośredniego spożycia z herbat
naturalnych, owocowych lub z mieszanek herbat, przetworzone
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 zakonserwowane, przetworzony drób nieżywy i podroby drobiowe do bezpośredniego spożycia w gospodarstwie domowym i w gastronomii oraz konserwowane jako produkt spożywczy o charakterze prezerwy do dalszego przetwarzania, przeciery,
konfitury i dżemy owocowe oraz owocowo -warzywne do bezpośredniego spożycia w gospodarstwie domowym i do zastosowania
w gastronomii oraz konserwowane jako produkt spożywczy o charakterze prezerwy do dalszego przetwarzania, ekstrakty mięsne jako
produkt spożywczy do bezpośredniego spożycia w gospodarstwie
domowym i do zastosowania w gastronomii jako produkt spożywczy o charakterze prezerwy do dalszego przetwarzania, fasolka konserwowa 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 innych niż ryby owoców morza jako surowca
podstawowego stosowane jako produkt spożywczy o charakterze
finalnym do spożycia domowego lub jako prezerwa gastronomiczna
do dalszego przetwarzania, flaki wołowe jako produkt spożywczy
o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia domowego lub
jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, galaretki
jadalne, galaretki mięsne i rybne, galaretki owocowe i warzywne
jako produkt finalny do bezpośredniego spożycia lub do dalszego
przetwarzania w gastronomii, groszek konserwowy jako produkt
spożywczy o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia lub
jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, grzyby
konserwowane jako produkt spożywczy o charakterze finalnym
do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna
do dalszego przetwarzania, homary nieżywe i przetwory z homarów
jako surowca podstawowego jako produkt spożywczy o charakterze
finalnym do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, jaja drobiu domowego, jaja ślimaków jadalne, jaja w proszku jako produkt spożywczy o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa
gastronomiczna do dalszego przetwarzania, jogurty naturalne i jogurty smakowe zaprawiane nutami smakowymi lub zapachowymi
jako produkt spożywczy o charakterze finalnym do bezpośredniego
spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, kapusta kiszona lub zakwaszona i przetwory z kapusty kiszonej lub kwaszonej jako surowca dominującego jako produkt spożywczy o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia lub jako
prezerwa gastronomiczna, bułczanka lub kaszanka lub ziemniaczanka sporządzona z wykorzystaniem krwi zwierzęcej jako składni-
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ka podstawowego jako produkt wędliniarski o charakterze finalnym
do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna
do dalszego przetwarzania, kawior naturalny jesiotrowy i kawior hodowlany i przetwory z kawioru 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, jogurt i kefir jako napój mleczny 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 mięsno -warzywna zawierająca mięso zwierzęce
jako składnik dominujący jako produkt spożywczy o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna, klej rybi jako nie podstawowy składnik do środków spożywczych o charakterze prezerwy do dalszego przetwarzania, kompot
owocowy płynny i gęsto płynny, 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 prezerwa gastronomiczna, korniszony, korniszony 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 oraz jako olej kostny
jadalny jako produkt spożywczy o charakterze prezerwy do dalszego przetwarzania, krem spożywczy na bazie masła lub na bazie homogenizatów olejowych jako produkt spożywczy o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa
gastronomiczna do dalszego przetwarzania, raki, homary i krewetki
nieżywe i przetwory spożywcze z krewetek, raków i homarów jako
surowca podstawowego jako produkt spożywczy o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, 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 surowca podstawowego takie jak
czarnina jako zupa jako produkt spożywczy o charakterze finalnym
do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna
do dalszego przetwarzania, kumys jako napój mleczny finalny
do bezpośredniego spożycia lub jako produkt gastronomiczny
do dalszego przetwarzania, langusty 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, lin, karp, łosoś, węgorz, karaś i przetwory z nich jako surowca podstawowego jako produkt spożywczy o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia
lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, łój
spożywczy pochodzenia zwierzęcego jako prezerwa 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 z egzotycznymi nutami smakowymi
kuchni dalekowschodniej jako produkt spożywczy o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, dżem i marmolada owocowa lub
owocowo -warzywna jako produkt spożywczy o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania, masło, masło arachidowe, 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 przetwarza-
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nia, 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 olejów 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 przetwarzania, 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, 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 prezerwa
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
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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, żurawiny 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 spożywczy 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 i przetwory z wątroby zwierzęcej lub rybnej jako 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 wielo -smakowe, zupy jarzynowe jako produkt spożywczy o charakterze finalnym do bezpośredniego spożycia lub jako prezerwa gastronomiczna do dalszego przetwarzania,
żelatyna 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 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 ,gofry, wafle przekładane smakowe, wafle bez smaku, chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, chrupki warzywne sporządzone z surowców pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego jako pemikan do bezpośredniego spożycia, andruty
cukiernicze inne niż lodowe, lody konfekcjonowane do konsumpcji
na miejscu, lody konfekcjonowane na wynos, lody nie konfekcjonowane na wagę na wynos, lody luksusowe typu melba nie konfekcjonowane na wynos, lody luksusowe typu melba konfekcjonowane,
sorbenty, wafle, anyż, anyż gwiaździsty, aromaty do ciasta inne niż
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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 niesłodzone do zapiekanek, bułki aromatyzowane lub z dodatkową nutą smakową jako przekąska do aperitifów,
bułka tarta, ciasto do pizzy lub do innego podobnego wytworu spożywczego stołowego otrzymane z przeważającym użyciem surowców mącznych, mlecznych i jajecznych, chałwa, chleb, chleb bezdrożdżowy, 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 pitna i sproszkowana do potraw, konfekcjonowane niemedyczne 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 do ciast, 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 jako przekąski
lub jako produkty finalne do bezpośredniego spożycia lub jako substraty do dalszego przetwarzania dla celów gastronomicznych lub
do użytku domowego, gałka muszkatołowa jako przyprawa, glukoza
do celów spożywczych, gluten do celów spożywczych, gofry, goździki jako przyprawa, guma do żucia nie 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 jako przyprawa, jadalne
ozdoby do ciast nie będące samodzielnymi potrawami, jęczmień
gnieciony, łuskany, preparowany dodatkami nuty smakowej lub zapachowej jako produkty finalne do bezpośredniego spożycia lub
jako substraty do dalszego przetwarzania dla celów gastronomicznych lub do użytku domowego, nie będący napojem jogurt mrożony jako produkt finalny do bezpośredniego spożycia lub jako substrat do dalszego przetwarzania dla celów gastronomicznych lub
do użytku domowego, kakao jako napój lub jako składnik dominujący do potraw deserowych, konfekcjonowane kanapki, bułki zakąskowe i sandwicze na pieczywie zbożowym pszennym lub żytnim z różnymi farszami i nadzieniami mięsnymi, warzywnymi i rybnymi, kawa
naturalna ziarnista palona i nie palona, nie mielona i mielona, kawa
zbożowa ziarnista nie mielona i mielona, kapary, karmelki jako cukierki lub składniki dominujące słodyczy, kasza manna, tapioka
i wszelkie inne kasze spożywcze z nasion zbożowych, strączkowych
i egzotycznych, kawa naturalna ziarnista, gnieciona, mielona łub
w inny sposób przetworzona, 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 składnik 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, kuchenny łub stołowy bób, fasola, groch, lub kukurydza łuskana, mielona, palona, prażona, suszona, liofilizowana lub jako produkt spożywczy ekspadnowany do potraw, kurkuma jako
nie podstawowy składnik do żywności stołowej lub gastronomicznej, kuskus jako kasza spożywcza kuchni azjatyckiej, środki wiążące
i stabilizujące do lodów spożywczych, lody spożywcze w proszku
oraz konfekcjonowane w opakowaniach zbiorczych i jednostkowych, lody spożywcze w stanie stałym, w proszku, lub w stanie półpłynnym albo płynnym jako sorbet lodowy, 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 spożywcza gorczycowa, kukurydziana, pszenna, żytnia, sojowa, mąka, tapiokowa, jęczmienna, ziemniaczana jako produkty finalne do bezpośredniego spożycia lub jako substraty do dalszego przetwarzania dla celów gastronomicznych lub do użytku domowego,
melasa spożywcza jako produkt finalny do bezpośredniego spożycia
lub jako substrat do dalszego przetwarzania dla celów gastrono-
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micznych lub do użytku domowego, mięso lub ryby i produkty morza w cieście lub w innym niż ciasto panierunku jako produkt finalny
do bezpośredniego spożycia, mięta jako składnik do wyrobów cukierniczych i mięsa peklowanego, ocet, ocet zapachowy, ocet winny,
ocet palmowy, owies gnieciony, łuskany, prasowany jako produkt
spożywczy finalny do bezpośredniego spożycia lub jako substrat
do dalszego przetwarzania dla celów gastronomicznych lub do użytku domowego, pasta spożywcza migdałowa, orzechowa, kukurydziana, rybna, pastylki smakowe do ssania jako cukierki, pasztety
i paszteciki z nadzieniem owocowym, warzywnym, korzennym, mięsnym lub rybnym, krakersy i herbatniki, pieczywo imbirowe jako
piernik jako produkt finalny do bezpośredniego spożycia lub jako
substrat do dalszego przetwarzania dla celów gastronomicznych lub
do użytku domowego, pieprz naturalny lub ziołowy, 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 i ryb oraz innych niż ryby
produktów morza, preparaty roślinne bezkofeinowe zastępujące
kawę naturalną do naparów, odwarów i wywarów, 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 jako produkt finalny do bezpośredniego spożycia lub jako substrat do dalszego przetwarzania dla celów gastronomicznych lub do użytku domowego, 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 naturalna, sól spożywcza aromatyzowana selerowa, czosnkowa, paprykowa, warzywna, korzenna, spaghetti jako makaron, suchary, konfekcjonowane sushi kuchni
japońskiej jako potrawa rybna stołowa jako produkt finalny do bezpośredniego spożycia lub jako substrat do dalszego przetwarzania
dla celów gastronomicznych lub do użytku domowego, 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 jako produkt finalny do bezpośredniego spożycia lub
jako substrat do dalszego przetwarzania dla celów gastronomicznych lub do użytku domowego, wermiszel, 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, 31 cebule, pędy, liście, korzenie, kwiatostany i kłącza roślinne, owoce cytrusowe, figi, banany, pataty i daktylew postaci naturalnej, 32 aperitify wielo smakowe nisko alkoholowe lub śladowo alkoholizowane, napoje bezalkoholowe, aperitify
bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, pitna brzeczka, brzeczka piwna,
brzeczka słodowa, esencje do produkcji napojów jako produkt finalny do bezpośredniego spożycia lub jako substrat do dalszego przetwarzania dla celów gastronomicznych lub do użytku domowego
koktajle bezalkoholowe, lemoniady, mleko migdałowe jako napój,
moszcz winogronowy, pastylki lub granulki lub proszek do wytwarzania napojów musujących, napoje serwatkowe, orszada, preparaty
smakowo -zapachowe do likierów, sarsaparylla i lemoniada, skoncentrowane soki owocowe, soki warzywne, sok i napój pomidorowy,
sorbety spożywcze, 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 napoje bezalkoholowe, mleko migdałowe jako napój, mleko z orzeszków arachidowych
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jako napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje serwatkowe, nawaniane i aromatyzowane nektary owocowe jako produkt finalny do bezpośredniego spożycia lub jako substrat do dalszego
przetwarzania dla celów gastronomicznych lub do użytku domowego, pastylki 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,
nie medyczne dietetyczne, ziołowe, regeneracyjne i energetyzujące
oraz inne gdzie indziej nie wymienione substancje, przyprawy i dodatki do i napojów wytworzone z użyciem dodatków pochodzenia
roślinnego nie zawarte w innych klasach, 33 napoje alkoholowe
z wyjątkiem piwa takie jak alkohol miętowy, alkohol ryżowy, alkohole i likiery wspomagające trawienie, anyżówka jako likier, arak, brandy, curacao jako likier, dżin, ekstrakty alkoholowe na surowcach pochodzenia roślinnego, ekstrakty owoców z alkoholem jako produkt
finalny do bezpośredniego spożycia lub jako substrat do dalszego
przetwarzania dla celów gastronomicznych lub do użytku domowego, esencje alkoholowe jako produkt finalny do bezpośredniego
spożycia lub jako substrat do dalszego przetwarzania dla celów gastronomicznych lub do użytku domowego, gorzkie nalewki alkoholowe i alkoholizowane jako produkt finalny do bezpośredniego spożycia lub jako substrat do dalszego przetwarzania dla celów
gastronomicznych lub do użytku domowego, gruszecznik jako wino,
jabłecznik jako napój alkoholowy finalny nie będący winem do bezpośredniego spożycia lub jako substrat do dalszego przetwarzania
dla celów gastronomicznych lub do użytku domowego, kirsz jako
wiśniówka lub jako koktajl, mieszanki likierów wielo smakowych
jako produkt finalny do bezpośredniego spożycia lub jako substrat
do dalszego przetwarzania dla celów gastronomicznych lub do użytku domowego, jabłecznik jako wino wysokoalkoholowe, likier miętowy, likier spirytusowy anyżowy jako produkt finalny do bezpośredniego spożycia lub jako substrat do dalszego przetwarzania dla
celów gastronomicznych lub do użytku domowego, miód pitny, napoje alkoholowe zawierające cale owoce lub ich cząstki w kawałkach, piquette jako wino wysokoalkoholowe z wytłoczyn winogronowych, palinka, rum, sake, wino, wódka, 35 usługi reklamy
i dostarczanie odnośnych informacji dotyczących produktów spożywczych i napoi, kolportaż próbek i dostarczanie odnośnych informacji dotyczących produktów spożywczych i napoi, wydawanie
i administrowanie kuponami w celu promocji sprzedaży towarów
spożywczych i napoi i promocji usług gastronomicznych oraz dostarczanie odnośnych informacji, wydawanie, administrowanie i finalizowanie kart punktowych w celu promocji sprzedaży żywności
i napoi i dostarczanie odnośnych informacji, usługi agencji planowania i prowadzenia promocji sprzedaży towarów spożywczych i napoi i promocji prowizyjnej usług oraz dostarczanie odnośnych informacji, usługi analizy lub doradztwa w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą w dziedzinie produkcji i dystrybucji żywności i napoi i dostarczanie odnośnych informacji, usługowe zarządzanie działalnością w dziedzinie produkcji i dystrybucji żywności
i napoi i dostarczanie odnośnych informacji, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, zarządzania pracą oraz działalności rekrutacyjnej spółek w dziedzinie produkcji i dystrybucji żywności i napoi
i dostarczanie odnośnych informacji, usługowe testy umiejętnościowe dla celów zarządzania personelem w spółkach w dziedzinie produkcji i dystrybucji żywności i napoi i dostarczanie odnośnych informacji, usługowe badania rynkowe i dostarczanie odnośnych
informacji w dziedzinie produkcji i dystrybucji żywności i napoi, dostarczanie informacji dotyczącej sprzedaży towarów w dziedzinie
produkcji i dystrybucji żywności i napoi, usługi agencji, pośrednictwa i reprezentacji w zakresie umów sprzedaży towarów żywnościowych i napoi, dostarczanie informacji dotyczącej agencji, pośrednictwa i reprezentacji w zakresie umów sprzedaży towarów
żywnościowych i napoi, usługi agencji importowo -eksportowych
w dziedzinie produkcji i dystrybucji żywności i napoi i dostarczanie
odnośnych informacji, wynajem powierzchni reklamowej i reklama
na witrynach internetowych i dostarczanie odnośnych informacji
dotyczących sprzedaży towarów żywnościowych i napoi, dostarczanie informacji o zatrudnieniu i dostarczanie odnośnych informacji
w dziedzinie produkcji i dystrybucji żywności, doradztwo w zakresie
doboru personelu w dziedzinie produkcji i dystrybucji żywności i napoi i dostarczanie odnośnych informacji, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych i dostarczanie odnośnych informacji,
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doradztwo w zakresie zmiany kwalifikacji zawodowych w dziedzinie
produkcji i dystrybucji żywności i napoi i dostarczanie odnośnych
informacji, usługowe interpretowanie i redagowanie informacji
w bazach komputerowych ( pozyskiwanie i systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych) i dostarczanie odnośnych informacji w dziedzinie produkcji i dystrybucji żywności, usługi delegowania pracowników i dostarczanie odnośnych informacji w sprawach personalnych w dziedzinie produkcji i dystrybucji żywności,
usługi planowania outsourcingu i dostarczanie odnośnych informacji w dziedzinie produkcji i dystrybucji żywności, usługi agencji pracy tymczasowej i dostarczanie odnośnych informacji w dziedzinie
produkcji i dystrybucji żywności, usługi zawierania umów o pracę
i dostarczanie odnośnych informacji w dziedzinie produkcji i dystrybucji żywności, usługi zarządzania i doradztwa w zakresie outsourcingu w spółkach i dostarczanie odnośnych informacji w dziedzinie
produkcji i dystrybucji żywności, usługowa reklama poprzez delegowanie pracowników lub na podstawie umowy i dostarczanie odnośnych informacji dla potrzeb produkcji i dystrybucji żywności, usługowy kolportaż próbek napoi i żywności, agencje planowania
i prowadzenia promocji sprzedaży towarów spożywczych i napoi
i promocji prowizyjnej usług w tej dziedzinie poprzez delegowanie
pracowników lub na podstawie umowy i dostarczanie odnośnych
informacji, wydawanie znaczków handlowych poprzez delegowanie
pracowników lub na podstawie umowy i dostarczanie odnośnych
informacji, usługowe analizy lub doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą w dziedzinie gastronomii poprzez delegowanie pracowników lub na podstawie umowy i dostarczanie odnośnych informacji, usługowe badania rynkowe poprzez delegowanie pracowników lub na podstawie umowy i dostarczanie odnośnych
informacji sondażowych w zakresie popytu i podaży żywności, dostarczanie informacji dotyczącej sprzedaży towarów spożywczych
i napoi poprzez delegowanie do pracy pracowników lub na podstawie umowy agencyjnej zatrudnieniowej, wynajem automatów
sprzedażowych żywności konfekcjonowanej i napoi oraz dostarczanie odnośnych informacji, usługi prowadzenia sklepów lub hurtowni
z towarami takimi jak żywność, napoje i zastawa stołowa, grupowanie tych towarów i ich konfekcjonowanie oraz dostarczanie odnośnych informacji w tej dziedzinie, usługi prowadzenia sklepów lub
hurtowni z napojami alkoholowymi i dostarczanie odnośnych informacji, usługi prowadzenia sklepów lub hurtowni z mięsem i dostarczanie odnośnych informacji, usługi prowadzenia sklepów lub hurtowni z owocami morza i dostarczanie odnośnych informacji, usługi
prowadzenia sklepów lub hurtowni z warzywami i owocami i dostarczanie odnośnych informacji, usługi prowadzenia sklepów lub hurtowni ze słodyczami, chlebem i bułkami i dostarczanie odnośnych
informacji, usługi prowadzenia sklepów lub hurtowni z ryżem, kaszami i zbożami spożywczymi i dostarczanie odnośnych informacji,
usługi prowadzenia sklepów lub hurtowni z mlekiem i nabiałem
i dostarczanie odnośnych informacji, usługi prowadzenia sklepów
lub hurtowni z napojami gazowanymi, orzeźwiającymi i bezalkoholowymi napojami owocowymi i dostarczanie odnośnych informacji,
usługi prowadzenia sklepów lub hurtowni z herbatą, kawą i kakao
i dostarczanie odnośnych informacji, usługi prowadzenia sklepów
lub hurtowni z żywnością wysoko przetworzoną oraz z używkami
nie wymagającymi specjalistycznego koncesjonowania i dostarczanie odnośnych informacji, usługi magazynowania informacji oraz
dokumentów w komputerowej bazie danych dotyczących wszelkiego rodzaju żywności i napoi i składników do ich sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego, oraz ich utylizacji,
usługi sprzedaży lodów pod marką własną, usługi sprzedaży sorbetów pod marką własną, usługi sprzedaży koktajli pod marką własną,
usługi sprzedaży deserów pod marką własną, usługi sprzedaży deserów pod markami nie własnymi jako towarów powierzonych, usługi
sprzedaży lodów pod markami nie własnymi, usługi sprzedaży sorbetów pod markami obcymi, usługi sprzedaży gofrów pod markami
nie własnymi, 38 usługowe śledzenie przesyłek poprzez elektroniczne ustalenie miejsca składowania wszelkiego rodzaju żywności
i składników do ich sporządzania, konserwowania i unieczynniania
bakteriologicznego, 39 usługi logistyczne w sektorze transportowym dla wszelkiego rodzaju żywności i napoi i składników
do ich sporządzania, konserwowania i unieczynniania oraz utylizacji,
usługowa spedycja, fracht i pośrednictwo frachtowe wszelkiego rodzaju żywności i napoi i składników do ich sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego oraz utylizacji, usługi
maklerstwa transportowego wszelkiego rodzaju żywności i napoi
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i składników do ich sporządzania, konserwowania i unieczynniania
bakteriologicznego oraz utylizacji, usługowe pośrednictwo transportowe wszelkiego rodzaju żywności napoi i składników do ich sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego,
usługowa rezerwacja specjalistycznego transportu do przewozu
wszelkiego rodzaju żywności i napoi i składników do ich sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego, usługi kurierskie w zakresie dostarczania dla potrzeb imprez okolicznościowych
wszelkiego rodzaju żywności i napoi i składników do ich sporządzania,
konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego i utylizacji, usługi
formatowania palet transportowych do przewozu wszelkiego rodzaju
żywności i napoi i składników do ich sporządzania, konserwowania
i unieczynniania bakteriologicznego oraz utylizacji, dostarczanie
wszelkiego rodzaju konfekcjonowanej żywności i napoi i składników
do ich sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego 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 oraz utylizacji, usługowy załadunek i rozładunek wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania
i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, usługi związane
z konfekcjonowaniem przed wysyłką wszelkiego rodzaju żywności
i napoi i składników do ich sporządzania, konserwowania i unieczynniania, 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 i składników do ich sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego oraz utylizacji, usługowe wynajmowanie
specjalistycznych magazynów do przechowywania wszelkiego rodzaju żywności i napoi i składników do ich sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego, usługi wypożyczania
kontenerów magazynowych do przechowywania wszelkiego rodzaju żywności i napoi i składników do ich sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego oraz utylizacji, wypożyczanie ciężarowych samochodów wyspecjalizowanych w tym
izotermicznych do przewozu wszelkiego rodzaju żywności i napoi
i składników do ich sporządzania, konserwowania i unieczynniania
bakteriologicznego, informacja o tych usługach, usługi magazynowania lodów i sorbetów produkcji obcej, usługi konfekcjonowania
i pakowania gofrów produkcji obcej, usługi konfekcjonowania i pakowania deserów lodowych, usługi konfekcjonowania i pakowania
deserów luksusowych typu melba, usługi dostarczania naparów
kawy naturalnej mrożonej, usługi dostarczania naparów herbaty naturalnej mrożonej, usługi dostarczania naparów z herbat owocowych mrożonych, usługi dostarczania konfekcjonowanych napoi
bezalkoholowych, koncesjonowane usługi dostarczania akcyzowanych napoi alkoholowych, usługi dostarczania napoi alkoholizowanych bez akcyzowych, usługi dostarczania napoi smakowych pod
markami obcymi, usługi dostarczania napoi smakowych pod marką
własną, usługi dostarczania deserów pod markami obcymi, usługi
dostarczania deserów pod marką własną, usługi dostarczania galanterii piekarniczej pod marką własną, 43 usługi gastronomiczne, usługi kateringowe, usługi restauracyjne z serwisem kelnerskim, usługi
kawiarni i kafeterii, usługi barów przekąskowych ( snack barów ),
usługi świadczone przez restauracje typu fast-food i innych form
małej gastronomii samoobsługowej, usługi stołówkowe, informacja
i doradztwo dotyczące wszystkich w/w usług świadczone w trybie
on-line z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi dla osób trzecich w zakresie przygotowywania z materiałów powierzonych żywności i napojów oraz prezerw spożywczych,
takich jak lody i sorbenty, aperitify, gofry, wafle, andruty, desery
przetworzone do celów gastronomicznych, alginiany, podwędzany
bekon dla wędliniarni, półprodukty gastronomiczne na bazie białka
jaj, bita śmietana gastronomiczna, stężone buliony gastronomiczne,
gastronomiczne półprodukty z cebuli konserwowanej, liofilizowane
lub mrożone chipsy owocowe, ziemniaczane i warzywne, półprodukty gastronomiczne lub cukiernicze z kandyzowanych daktyli,
preparowane smakowo tuszki lub inne części z drobiu, dżemy gastronomiczne z egzotycznymi nutami smakowymi lub zapachowymi, ekstrakty z mięsa dla potrzeb gastronomii i wędliniarstwa, półprodukty astronomiczne z fasoli, fasolki konserwowej, groszku,
grochu, bobu i innych owoców strączkowych, filety rybne, produkty
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gastronomiczne z flaków wołowych, gastronomiczne galaretki jadalne mięsne, warzywne i owocowe, półprodukty gastronomiczne
na bazie jadalnych egzotycznych gniazd ptasich oraz hummusu,
grzyby konserwowane, jogurty smakowe o przedłużonym okresie
przydatności do spożycia, produkty spożywcze i półprodukty z kapusty kwaszonej, kaszanka gastronomiczna bezosłonkowa, prezerwa gastronomiczna z kazeiny spożywczej, klej rybi do galaretek spożywczych domowych i do gastronomicznych środków spożywczych,
stężone kompoty gastronomiczne jako koncentraty do dalszego
rozcieńczania, gastronomiczne koncentraty pomidorowe, bulionowe, rosołowe, mięsne, rybne, owocowe, gastronomiczne konserwy
z warzywami, półprodukty gastronomiczne na bazie korniszonów
ogórkowych i korniszonów z jarzynami w zaprawach octowych, aromatyzowany gastronomiczny olej kostny jadalny, kremy spożywcze
gastronomiczne na bazie masła, gastronomiczne krokiety spożywcze, krwawa kiszka, kumys restauracyjny, produkty gastronomiczne
z langust, łososia i raków, łój spożywczy astronomiczny, masło spożywcze konfekcjonowane domowe i masło gastronomiczne, masło
arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe, masło kokosowe,
masło z orzechów kokosowych, gastronomiczny miąższ z owoców
i warzyw jako produkt bazowy do dalszego przetwarzania, gastronomiczne mięso konserwowane, puszkowane, solone, mrożone, suszone, gastronomiczne migdały spreparowane, gastronomiczne
produkty mleczne oraz napoje mleczne lub z przewagą mleka jako
surowca bazowego, gastronomiczny olej kokosowy, kukurydziany,
palmowy, rzepakowy, słonecznikowy, z oliwek jadalny, z orzechów
palmowych, gastronomiczne owoce kandyzowane, konserwowane
w alkoholu, lukrowane, puszkowane, gastronomiczne pasty zawierające tłuszcz do kanapek restauracyjnych, gastronomiczny pasztet
z wątróbki, gastronomiczna pektyna do celów spożywczych restauracyjnych lub fast-foodowych, gastronomiczne przeciery jabłkowe
i pomidorowe, pyłki kwiatowe jako składnik żywności podawanej
z gastronomii, gastronomiczne ryby konserwowane, puszkowane,
solone, gastronomiczne sałatki owocowe, warzywne, nie konfekcjonowane gastronomiczne sardynki, gastronomiczne nie konfekcjonowane składniki do sporządzania zup i sosów w restauracjach, gastronomiczne nie konfekcjonowane warzywa gotowane, konserwowane,
suszone, gastronomiczne wyciągi z wodorostów do celów restauracyjnych, gastronomiczna żelatyna do żywności, gastronomiczne aromaty do ciasta inne niż esencje, aromaty do napojów inne niż esencje, batony lukrecjowe stosowane w cukiernictwie, gastronomiczny
nie konfekcjonowany chutney jako ostry gęsty sos dla restauracji,
curry jako przyprawa, gastronomiczna cykoria jako substytut kawy,
gastronomiczne nie konfekcjonowane drożdże oraz drożdże w tabletkach inne niż do celów restauracyjnych, gastronomiczny ekstrakt słodu do celów spożywczych, restauracyjna glukoza do celów
spożywczych, gastronomiczne preparaty glutenowe do celów spożywczych, imbir jako przyprawa dla gastronomii, jadalne ozdoby
do ciast dla cukierni, restauracji i fast foodów, gastronomiczna kukurydza mielona, palona, prażona, spieniana, kurkuma do żywności
przygotowywanej w restauracjach, gastronomiczna mączka z roślin
strączkowych, mąka żytnia i pszenna, gorczycowa, kukurydziana, sojowa, tapiokowa, jęczmienna, ziemniaczana do celów spożywczych,
gastronomiczna melasa, nie konfekcjonowane gastronomiczne muesli dla restauracji, gastronomiczne musztardy o egzotycznych smakach, gastronomiczne nie konfekcjonowane napoje czekoladowe
z mlekiem, kakaowe z mlekiem, kawowe z mlekiem, napoje na bazie
czekolady, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie kakao, napoje
na bazie kawy, gastronomiczna pasta migdałowa, preparaty
do zmiękczania mięsa do celów gastronomicznych, gastronomiczne
preparaty roślinne zastępujące kawę naturalną, gastronomiczne
preparaty usztywniające pochodzenia roślinnego do bitej śmietany,
gastronomiczne produkty spożywcze na bazie owsa, gastronomiczny sos sojowy, sosy jako przyprawy dla gastronomii, sosy do mięsa,
sosy do polewania deserów gastronomicznych, gastronomiczne
sosy do sałatek, gastronomiczne zagęszczacze do kiełbas bez osłonkowych restauracyjnych, usługi serwowania naparów herbaty naturalnej, usługi serwowania naparów kawy naturalnej, usługi serwowania naparów kawy zbożowej, usługi dostarczania cateringu
cukierniczego, usługi dostarczania cateringu deserowego nie lodowego, informacja o powyższych usługach, 44 usługi informacyjne
i doradztwo dotyczące żywności, dietetyki, kuchmistrzostwa, prawideł odżywiania i gotowania .
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(111) 297446
(220) 2016 08 26
(210) 460794
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Delecta PROSTO Z SERCA Z KAWAŁKAMI OWOCÓW OWOCE
LEŚNE OWOCOWY KUBEK
(540)

Kolor znaku: beżowy, jasnobrązowy, żółty, biały, czerwony,
granatowy, niebieski, zielony, czarny
(531) 05.07.08, 05.07.09, 08.07.01, 11.03.25, 11.01.02, 25.01.15,
26.01.02, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 desery z owoców leśnych, dżemy z owoców leśnych,
galaretki jadalne z owoców leśnych, galaretki z owoców leśnych, kompoty z owoców leśnych, nadzienia do ciast z owoców leśnych, pasty
z owoców leśnych, 30 galaretki z owoców leśnych (słodycze), gotowe desery z owoców leśnych (wyroby cukiernicze), musy z owoców
leśnych (sosy), słodkie polewy i nadzienia z owoców leśnych, sosy
na bazie owoców leśnych, wyroby cukiernicze z owoców leśnych.
(111) 297447
(220) 2016 08 29
(210) 460804
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) BUŁKA MATEUSZ FIRMA HANDLOWA MONA, Tychy, PL.
(540) unikatowe bonga
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 10.01.25
(510), (511) 34 bonga, fajki wodne, shishe, lufki, cybuchy, rurki, fajki.
(111) 297448
(220) 2016 08 29
(210) 460814
(151) 2017 03 10
(441) 2016 11 21
(732) GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA, Częstochowa, PL.
(540) Aleje-tu się dzieje!
(510), (511) 9 nagrania muzyczne, 35 reklama, 41 koncerty muzyczne.
(111) 297449
(220) 2016 08 29
(210) 460828
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) słowem wszystko
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych,
interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami, kasety
wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji,
aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze,
katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku i opinii publicznej
w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, usługi w zakresie organizowania pokazów w celach handlowych oraz w celach promo-
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cyjnych z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
w zakresie przekazywania głosu i obrazu, prowadzenia transmisji
z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych,
naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych,
konkursów, festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych,
usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych,
muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych,
sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik
audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia
audycji radiowych i telewizyjnych, nagrania, audycje, transmisje oraz
produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje
radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, biura redakcyjne, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach
magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik
dotyczących realizacji i rozpowszechniania programów radiowych,
usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.

(111) 297450
(220) 2016 08 29
(210) 460830
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) diverse
(540)

(531) 27.05.01
(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,
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) 297451
(220) 2016 08 29
(210) 460833
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CLTN FREESTYLECOALITION
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(540)

Kolor znaku: szary, biały, żółty
(531) 01.01.01, 01.01.25, 27.05.01, 26.13.25, 29.01.13
(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,
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.
(111) 297452
(220) 2016 08 29
(210) 460834
(151) 2017 03 24
(441) 2016 12 05
(732) DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DIVERSE
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, szary
(531) 26.03.01, 26.03.18, 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13
(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,
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.
(111) 297453
(220) 2016 08 29
(210) 460835
(151) 2017 03 21
(441) 2016 11 21
(732) ECOOVONUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Września, PL.
(540) OVONUM SOLUM
(510), (511) 1 środki poprawiające właściwości gleby, preparaty
do użyźniania gleby, nawozy ogrodnicze i rolnicze, ziemia do kwiatów, torf, mieszanki torfowe do upraw roślin, ziemia do upraw, ziemia
próchnicza, nawóz ściółka, kora mielona kompostowana, preparaty
z mikroelementami dla roślin, preparaty do regulacji wzrostu roślin,
produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, nawozy.
(111) 297454
(220) 2016 08 29
(210) 460838
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PiG
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(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, pomarańczowy
(531) 03.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(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, gaz parafinowy, gaz olejowy,
gazolina (mieszanina), gudron, mazut, nafta, nujol, oksygenaty, olej
bazowy, olej napędowy, olej popirolityczny, oleje odpadowe, parafina, produkty naftowe, wazelina do celów przemysłowych, spirytus
mineralny, smary, mieszanki węglowodorowe, dodatki niechemiczne
do paliw, energia elektryczna ze źródeł odnawialnych i nieodnwialnych, 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,
gazu parafinowego, gazu olejowego, gazoliny (mieszaniny), gudronu,
kwasu naftenowego, mazutu, nafty, naftenu, nujolu, oksygenatów,
oleju bazowego, oleju napędowego, oleju popirolityczncgo, 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 naprawa 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
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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 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) 297455
(220) 2016 08 29
(210) 460839
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, pomarańczowy
(531) 03.04.18, 29.01.13
(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 do celów przemysłowych, spirytus
mineralny, smary, mieszanki węglowodorowe, dodatki niechemiczne
do paliw, energia elektryczna ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych, 6 rudy metali, rury i rurociągi metalowe, metalowe zbiorniki
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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,
gazu parafinowego, gazu olejowego, gazoliny (mieszaniny), gudronu,
kwasu naftenowego, mazutu, nafty, naftenu, nujolu, oksygenatów,
oleju bazowego, oleju napędowego, oleju popirolityczncgo, 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 naprawa 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
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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) 297456
(220) 2016 08 29
(210) 460840
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PiG
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(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 do celów przemysłowych, spirytus mineralny, smary, mieszanki węglowodorowe, dodatki niechemiczne do paliw,
energia elektryczna ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych, 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, gazu parafinowego, gazu olejowego, gazoliny
(mieszaniny), gudronu, kwasu naftenowego, mazutu, nafty, naftenu,
nujolu, oksygenatów, oleju bazowego, oleju napędowego, oleju popirolityczncgo, 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
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i naprawa 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 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) 297457
(220) 2016 08 29
(210) 460843
(151) 2017 03 17
(441) 2016 11 21
(732) KOMPIEL ANDRZEJ AK MEDIA DYSTRYBUCJA AGENCJA
REKLAMOWA, Giżycko, PL.
(540) AK Media DYSTRYBUCJA KOLPORTAŻ ULOTEK
PLAKATOWANIE HOSTESSY
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały
(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.04.18, 26.04.19, 27.05.01, 29.01.13,
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26.11.01, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 35 fotokopiowanie, agencje reklamowe, badania marketingowe, badania rynku, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, dystrybucja materiałów reklamowych, publikowanie
tekstów sponsorowanych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
public relations, marketing, reklama, kolportaż próbek, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, rekrutacja personelu,
powielanie dokumentów, uaktualnianie materiałów reklamowych,
outsourcing, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
reklama radiowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama bilboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy
telewizyjne, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, edycja tekstów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, telemarketing, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
39 dostarczanie korespondencji, przesyłek, dostarczanie paczek,
dystrybucja gazet, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów, 40 usługi drukowania, kopiowanie zdjęć,
41 informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych,
organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, publikowanie książek, organizowanie konkursów, rozrywka.
(111) 297458
(220) 2016 08 29
(151) 2017 03 24
(441) 2016 12 05
(732) VINCI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reguły, PL.
(540) play vinci
(540)

(210) 460849

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 przyrządy do ćwiczeń fizycznych, przyrządy na place zabaw wykonane z metalu, przyrządy na place zabaw wykonane
z drewna, przyrządy na place zabaw wykonane z tworzyw sztucznych, przyrządy do zabawy do użytku w przedszkolach i żłobkach .
(111) 297459
(220) 2016 08 29
(210) 460872
(151) 2017 03 17
(441) 2016 11 21
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ATEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilchowice, PL.
(540) ATEX
(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) 297460
(220) 2016 08 29
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) TARGIEL RYSZARD, Tychy, PL.
(540) New-Garden
(540)

(220) 2009 07 17
(441) 2009 10 26

(732) AERECO WENTYLACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) HIGRODYNAMIC
(510), (511) 7 odkurzacze, oprzyrządowanie do odkurzaczy, maszyny
i urządzenia do oczyszczania powietrza z kurzu w obiektach budowlanych, 9 urządzenia pomiarowe, przyrządy pomiarowe, instrumenty
pomiarowe, maszyny i urządzenia do sondowania, mierniki przenośne, dodatki do mierników przenośnych, sondy pomiarowe, sondy
temperatury, sondy termoelektryczne, sondy stożkowe do pomiaru
wydajności, przetworniki i monostaty, w tym przetworniki pomiarów
wilgotności i temperatury, przetworniki pomiarów ciśnienia, rejestratory temperatury, wilgotności, światła, napięcia i natężenia, mini rejestratory, analizatory, pirometry, balometry, manometry, aparatura
do analizy powietrza, 11 systemy wentylacji, instalacje do filtracji
powietrza i klimatyzacji, wyciągi powietrza, regulatory wydatku powietrza, nawiewniki, kratki wywiewne, kratki wyciągowe, elementy
systemów wentylacyjnych, aparatura do wentylacji, wentylatory,
klimatyzatory, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia elektryczne
do ogrzewania, grzejniki, instalacje, urządzenia lub aparatury oczyszczające powietrze, 35 wyselekcjonowanie z myślą o osobach trzecich
różnych produktów z zakresu wentylacji, klimatyzacji i administracji powietrzem tak, aby klienci mogli je obejrzeć lub wypróbować
w dogodnych warunkach, usługi reklamowe, pomoc w zarządzaniu
przedsiębiorstwami, zarządzanie grupą przedsiębiorstw, organizowanie sieci przedsiębiorców, organizowanie wystaw, targów, forów
reklamowych lub handlowych.
(111) 297462
(220) 2012 01 16
(210) 395121
(151) 2017 03 31
(441) 2012 04 23
(732) CENTRALNE BIURO KONSTRUKCJI KOTŁÓW SPÓŁKA
AKCYJNA, Tarnowskie Góry, PL.
(540) CENTRALNE BIURO KONSTRUKCJI KOTŁÓW
(510), (511) 16 dokumentacja techniczna, 37 usługi instalacyjne,
remontowe i naprawcze w zakresie instalacji paleniskowych, konstrukcji stalowych, urządzeń energetycznych oraz kotłów, nadzór
techniczny i autorski, 42 opracowywanie projektów i dokumentacji
technicznych oraz ekspertyz inżynieryjnych, doradztwo i badania
techniczne, prace badawczo -rozwojowe, wykonywanie dokumentacji powykonawczej, aktualizacje projektów technicznych i dokumentacji, wszystkie w/w usługi w zakresie instalacji paleniskowych,
konstrukcji stalowych, urządzeń energetycznych oraz kotłów.
(111) 297463
(220) 2013 04 29
(210) 413676
(151) 2017 03 29
(441) 2013 08 19
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -HANDLOWO-USŁUGOWE AGROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bobolice, PL.
(540) AGROL
(540)

(210) 460882

Kolor znaku: zielony
(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 44 projektowanie krajobrazów, ogrodnictwo krajobrazowe, ogrodnictwo.
(111) 297461
(151) 2017 06 05

3795

(210) 358340

Kolor znaku: zielony, żółty
(531) 05.07.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi agencji importowo -eksportowej, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych,
organizacja i prowadzenie kontraktacji i skupu zbóż, owoców i warzyw, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach i/lub hurtowniach
oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów takich jak:
produkty rolne, ogrodnicze i leśne: zboże, produkty i ziarna rolnicze
zbóż, owoce i warzywa, przetwory owocowo -warzywne, grzyby,
zioła, kwiaty, rośliny, nasiona, nawozy i środki ochrony roślin, karmy
i pasze dla zwierząt, maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze, żywe
zwierzęta, usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych,
próbek i wzorów wyrobów, usługi w zakresie organizacji pokazów,
wystaw i targów w celach handlowych i promocyjnych, doradztwo
i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 usługi transportowe i spedycyjne, towarowy transport
drogowy pojazdami uniwersalnymi i specjalistycznym, specjalistyczny transport chłodniczy, składowanie, magazynowanie, maga-
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zynowanie chłodnicze, przechowywanie, pakowanie, sortowanie,
konfekcjonowanie, rozładunek, załadunek i dostarczanie towarów,
usługi informacyjne i pośrednictwo w zakresie transportu i spedycji,
44 usługi rolnicze, ogrodnicze i leśne, prowadzenie ekologicznych
gospodarstw rolnych, kompleksowa obsługa uprawy ziemniaków,
zbóż, owoców i warzyw, nasiennictwo, ogrodnictwo, sadownictwo,
chów i hodowla zwierząt gospodarskich, doradztwo rolnicze, wypożyczanie maszyn, sprzętu i narzędzi rolniczych.

(111) 297464
(220) 2013 07 23
(210) 417016
(151) 2017 03 30
(441) 2013 11 12
(732) ENERGOTEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(540) ECONTROL
(510), (511) 9 sprzęt i akcesoria automatyki przemysłowej, w tym
układy zasilań, stacje elektroenergetyczne wysokich i średnich napięć, sieci światłowodowe, systemy sterowania, nadzoru i wizualizacji procesów przemysłowych i technologicznych dla elektrowni
konwencjonalnych, 42 opracowywanie oraz implementacja algorytmów regulacji sterowania, usługi kalibracji aparatury kontrolno-pomiarowej, doradztwo w zakresie informatyki i automatyki przemysłowej, projektowanie instalacji z zakresu automatyki, kontroli
i nadzoru dla elektrowni konwencjonalnych .
(111) 297465
(220) 2013 10 03
(210) 419851
(151) 2017 03 30
(441) 2014 01 20
(732) VIACOM INTERNATIONAL INC., NOWY JORK, US.
(540) WARSAW SHORE
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 materiały drukowane, okresowe publikacje, książki
i gazety, wyroby papierowe i kartonowe, plakaty, kalendarze, artykuły dla artystów, artykuły do pisania, ołówki, długopisy, pędzle, materiały biurowe, podkładki do pisania, karty okolicznościowe, kalki,
kalkomanie, fotografie, figurki i statuetki z papier mache, materiały
dydaktyczne i instruktażowe, maszyny biurowe i maszyny do pisania, 18 parasole, zawieszki do bagażu, torby podróżne, torby na ramię, plecaki, torby na pasek typu nerka, torby typu listonoszki, torby ręczne, portfele i portmonetki, torby sportowe, torby podróżne
na odzież, torby plażowe, 25 odzież wierzchnia, odzież sportowa,
odzież rekreacyjna, odzież codzienna, odzież do pływania, bielizna
nocna, obuwie i nakrycia głowy, koszulki, paski, apaszki, kurtki, garnitury, spodnie, spódnice, rajstopy, pończochy, krawaty, rękawice,
swetry, suknie, bluzy, koszule, kapelusz, czapki, buty, kapcie, 28 gry
i przedmioty do zabawy, artykuły do rozrywki, zabawki, lalki, karty
do gry, gry planszowe, artykuły przyrządy sportowe i gimnastyczne nie zawarte w innych klasach, dekoracje drzewek świątecznych,
35 usługi reklamowe, usługi sprzedaży powierzchni reklamowej,
usługi wynajmu powierzchni reklamowej, usługi wynajmu i sprzedaży powierzchni reklamowej dla kina i telewizji, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, usługi organizacji, obsługi
i nadzoru motywacyjnych systemów sprzedaży, usługi promocji
i public relations, usługi bezpośredniej reklamy pocztowej, usługi
zarządzania przedsiębiorstwem związane z nabywaniem, rozwojem
i funkcjonowaniem kin i teatrów, 38 usługi transmisyjne i telekomunikacyjne, usługi transmisji kablowych i satelitarnych, usługi telefonii
komórkowej, zapewnianie możliwych do pobrania dzwonków, muzyki, plików w formacie mp3, grafiki, gier, obrazów wideo i informacji dla bezprzewodowych urządzeń komunikacyjnych, zapewnianie
bezprzewodowej transmisji wysyłania i pobierania dzwonków, głosu, muzyki, plików w formacie mp3, grafiki, gier, obrazów wideo, informacji i wiadomości za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej do bezprzewodowego mobilnego urządzenia do komunikacji,
usługi polegające na umożliwieniu głosowania, wybierania i badania
opinii publicznej za pośrednictwem bezprzewodowego urządzenia
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do mobilnej komunikacji, usługi wysyłania i odbierania wiadomości
głosowych i tekstowych między bezprzewodowymi urządzeniami
do mobilnej komunikacji, zapewnianie systemu on-line do głosowania przez Internet lub za pośrednictwem bezprzewodowego
urządzenia do mobilnej komunikacji, internetowe usługi komunikacyjne, w tym strumieniowy przekaz nagrań dźwiękowych i nagrań audiowizualnych przez Internet, 41 usługi rozrywkowe, usługi
produkcji, przygotowania, wystawiania, dystrybucji i wypożyczania
programów telewizyjnych, radiowych, filmów, filmów animowanych,
nagrań dźwiękowych i wideo, w tym przez media interaktywne i Internet, usługi produkcji programów rozrywkowych „na żywo”, usługi
produkcji telewizyjnych programów rozrywkowych, usługi produkcji programów telewizyjnych z muzyką, usługi wydawania książek,
magazynów i czasopism, usługi produkcji i wynajmu materiałów
edukacyjnych i instruktażowych, usługi organizacji, produkcji i prezentacji wydarzeń dla celów edukacyjnych, kulturalnych lub rozrywkowych, w tym przez media interaktywne, usługi organizacji produkcji i prezentacji zawodów, konkursów, gier, quizów, wystaw, imprez
sportowych, pokazów, przedstawień ulicznych, wydarzeń scenicznych, spektakli teatralnych, koncertów, występów na żywo i imprez
z udziałem publiczności, usługi organizacji gier interaktywnych,
usługi produkcji programów z quizami sms, usługi rozrywki i edukacji, wszystkie z wyżej wymienionych usług świadczone poprzez globalną sieć komputerową i inne interaktywne sieci komunikacyjne,
w tym Internet.

(111) 297466
(220) 2013 12 05
(210) 422353
(151) 2017 05 12
(441) 2014 03 17
(732) ADO -MED. KLINIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) ADO -MED Kliniki
(510), (511) 44 usługi medyczne.
(111) 297467
(220) 2014 01 31
(210) 424317
(151) 2017 05 19
(441) 2014 05 12
(732) EUROLOCUS NIERUCHOMOŚCI & DORADZTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Eurolocus
(540)

Kolor znaku: granatowy, żółty
(531) 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.02, 29.01.04
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), agencje nieruchomości, analizy finansowe,
biura informacji kredytowej, doradztwo w sprawach finansowych,
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie
długów, dzierżawa majątku nieruchomego, usługi finansowe, informacja o ubezpieczeniach, informacje bankowe, oszacowanie ,wycena majątku nieruchomego, pośrednictwo w sprawach majątku
nieruchomego, zarządzanie majątkiem nieruchomym, maklerstwo
ubezpieczeniowe (maklerstwo giełdowe), wynajmowanie mieszkań,
ekspertyzy dla celów podatkowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, ściąganie czynszów, ubezpieczenia, wycena finansowa z zakresu
ubezpieczeń, bankowości, nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych (nieruchomości).
(111) 297468
(220) 2014 05 15
(210) 428857
(151) 2017 03 31
(441) 2014 09 01
(732) HELIO SPÓŁKA AKCYJNA, Zaborów, PL.
(540) BAKPLANET
(510), (511) 29 alginiany do celów spożywczych, anchois, masło
arachidowe, sos z borówek i żurawin (kompot), bulion, koncentraty na bulion, preparaty do produkcji bulionu, cebula konserwowana jako warzywa, bakalie, chipsy ziemniaczane, chrupki owocowe,
chrupki ziemniaczane, chipsy owocowe, masło czekoladowe, daktyle, dżemy, fasolka konserwowa, figi, filety rybne, galaretki jadalne,
gniazda ptaków jadalnych, groszek konserwowy, grzyby konser-
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wowane, homary nieżywe, hummus (pasta z ciecierzycy, odmiany
żółtego grochu), przecier jabłkowy, jaja, jaja ślimacze jadalne, jaja
w proszku, białko jajek, żółtko jajek, zupy jarzynowe jako przetwory, jogurt, masło kakaowe, owoce kandyzowane, kapusta kwaszona,
kawior, kefir, klej rybi do środków spożywczych, masło kokosowe,
wiórki kokosowe, tłuszcz kokosowy, kompot, koncentrat pomidorowy, koncentraty jako buliony, koncentraty jako rosoły, konserwy
rybne, konserwy z owocami, konserwy z warzywami, korniszony,
korniszony z jarzynami w occie, krewetki nieżywe, kumys jako napój
mleczny, langusty nieżywe, raki nieżywe, owoce lukrowane, owoce
smażone, owoce smażone w cukrze, owoce w cukrze, łosoś nieżywy,
łój spożywczy, małże jadalne nieżywe, margaryna, marmolada, masło, krem na bazie masła, miąższ z owoców, migdały spreparowane,
napoje mleczne lub z przewagą mleka, mleczne produkty, mleko,
mrożone owoce, suszone owoce, oleje roślinne jadalne, olej z oliwek
jadalnych, oliwki konserwowane, orzechy spreparowane, orzeszki
arachidowe preparowane, orzechy kokosowe suszone, skórki owoców cytrusowych, ostrygi nieżywe, konserwowane owoce, owoce
konserwowane w alkoholu, owoce puszkowane, sałatki owocowe,
skórki owocowe, pektyna do celów spożywczych, pikle, placki ziemniaczane, poczwarki jedwabnika jadalne, podpuszczka, przecier
pomidorowy, sok pomidorowy do gotowania, pyłki kwiatowe jako
żywność, rodzynki, rosół, koncentraty na rosół, rośliny strączkowe
konserwowane, potrawy rybne, żywność produkowana z ryb, ryby
konserwowane, ryby nieżywe, ryby puszkowane, ryby solone, sałatki
warzywne, serwatka, skorupiaki nieżywe, soczewica konserwowana,
soja konserwowana spożywcza, soki roślinne do gotowania, ślimaki
morskie nieżywe, bita śmietana, śmietana jako produkt mleczarski,
tahini (pasta z ziarna sezamowego), pasty zawierające tłuszcz do kanapek, tłuszcze jadalne, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych,
tofu, trufle konserwowane, warzywa gotowane, warzywa puszkowane, warzywa suszone, wyciągi z wodorostów do celów spożywczych,
ziemniaki zapiekane w cieście, zupy, składniki do sporządzania zup,
żelatyna spożywcza, pestki dyni, pestki słonecznika, mak, gotowane skondensowane mleko słodzone, 30 bakalie w czekoladzie, anyż,
preparaty aromatyczne do żywności, aromaty do ciast inne niż oleje
esencyjne, aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne, słodycze,
pieczywo, ciasta, ciasteczka, preparaty usztywniające do bitej śmietany, słodycze ozdobne na choinki, przyprawy, cukier, napoje na bazie czekolady, drożdże, zaczyn, enzymy do ciast, galaretki owocowe
jako słodycze, galaretki spożywcze, glukoza do celów spożywczych,
gluten do celów spożywczych, gofry, guma do żucia nie do celów
medycznych, herbata, napoje na bazie herbaty, mąka, jęczmień
gnieciony, jęczmień łuskany, jogurt mrożony jako lody spożywcze,
kakao, napoje na bazie kakao, wyroby z kakao, kanapki, kapary, kasze
spożywcze, kawa, aromaty kawowe, napoje na bazie kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, kawa niepalona, kawa nienaturalna,
keczup, kit pszczeli spożywczy, kleik spożywczy na bazie mleka, sól
do konserwowania żywności, sól kuchenna, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona, płatki kukurydziane, kurkuma
do żywności, kuskus, lody, środki wiążące do lodów spożywczych,
lody spożywcze w proszku, lód do napojów chłodzących, lód naturalny lub sztuczny, majonezy, makarony, marcepan, produkty z mąki
mielonej, melasa, sosy do mięs, mięta do wyrobów cukierniczych,
migdały (pasta), miód, woda morska do gotowania, muesli, musztarda, naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, napoje kawowe,
kakaowe i czekoladowe z mlekiem, ocet, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, produkty spożywcze na bazie owsa,
owies gnieciony i łuskany, płatki owsiane, kukurydziane zbożowe,
jadalne ozdoby do ciast, pasta migdałowca, pierożki ravioli, ocet
piwny, pizze, placki, sosy z pomidorów, ciasto w proszku, puddingi,
mączka z roślin strączkowych, ryż, sago, sosy do sałatek, sól selerowa, skrobia do celów spożywczych, słodycze do dekoracji choinek,
słodziki, ekstrakt słodu do celów spożywczych, sos sojowy, mąka
sojowa, sosy do polewania deserów, suchary, sushi, syrop cukrowy
do lodów spożywczych, tabule jako sałatka z kuskus, tako, tapioka,
tarty, tortille, wanilia, wanilina, wermiszel, wyroby cukiernicze, ziele
angielskie, zielenina jako przyprawy, masa makowa, masy i kremy
spożywcze, masy i kremy cukiernicze, polewy do ciast o smaku czekoladowym, zioła ogrodowe konserwowane, kajmak, 31 orzechy,
sezam, bagassa z trzciny cukrowej, bulwy, buraki, cebula świeża, cebulki kwiatowe, chleb świętojański, chmiel, trzcina cukrowa, korzenie
cykorii, cykoria jako sałata, owoce cytrusowe, darń naturalna, dodatki
do pasz nie do celów leczniczych, dynie, groch świeży, grzybnia pieczarkowa, grzyby świeże, homary żywe, ikra rybia, jagody (owoce),
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jagody jałowca, jęczmień, surowe ziarno kakaowe, kasztany jadalne
świeże, makuchy, mączka z orzechów, świeże owoce, jarzyny i warzywa, kopra, korzenie jadalne, kukurydza, langusty żywe, małże żywe,
mięczaki żywe, migdały jako owoce, napoje dla zwierząt domowych,
nasiona jako ziarna, ogórki, oliwki świeże, mączka, makuchy i łupiny
z orzechów, ostrygi żywe, otręby zbożowe, owies, palmy, liście palmowe, grzybnia pieczarkowa, pieprz ziołowy, pokrzywy, pożywienie
dla psów, kotów i innych zwierząt, produkty uboczne w procesie obróbki ziaren zbóż jako pasze dla zwierząt, pszenica, otręby z pszenicy,
pokarm dla ptaków, raki żywe, rośliny, rośliny strączkowe świeże, rośliny suszone do dekoracji, ryby żywe, ryż nieprzetworzony, sadzonki, siano, skorupiaki żywe, soczewica świeża, ślimaki morskie żywe,
trufle świeże, winorośle, wodorosty spożywcze dla ludzi i zwierząt,
wysłodziny, wytłoki z owoców, zboże w ziarnach nieprzetworzone,
ziarno do żywienia zwierząt, ziarna jako nasiona, ziarna jako zboże.

(111) 297469
(220) 2014 08 04
(210) 431967
(151) 2017 01 10
(441) 2014 11 24
(732) BRODR JORGENSEN SPÓŁKA AKCYJNA, Zielona Góra, PL.
(540) 42º by BeautyMore
(540)

(531) 26.01.01, 26.04.01, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 3 bazy pod makijaż, błyszczyki do ust, cienie do powiek, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, dezodoranty do użytku osobistego, farby do włosów, kosmetyki, kosmetyki
do brwi, kosmetyki do opalania, kredki kosmetyczne, kremy kosmetyczne, kreskówki do ust i powiek, lakiery do paznokci, lakiery
do włosów, maskary do rzęs, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, mydła dozorujące, mydła przeciw potowe do stóp, mydło do golenia, odświeżacze do ust w aerozolu, olejek lawendowy,
olejek różany, olejki aromatyczne, olejki do celów kosmetycznych,
olejki do celów perfumeryjnych, ołówki do brwi, perfumy, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do demakijażu, preparaty do golenia, preparaty do makijażu, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej,
preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do opalania się, pomadki do ust, puder do makijażu, puder dekoracyjny, róże do policzków, szampony,
szminki, sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, środki przeciwpotowe,
talk kosmetyczny, toniki kosmetyczne, tusze do rzęs, waciki, wata
do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda kolońska,
woda lawendowa, woda toaletowa, woda utleniona do celów kosmetycznych, wosk do depilacji, zestawy kosmetyków, zmywacze
do paznokci, żele do wybielania zębów.
(111) 297470
(220) 2014 09 17
(210) 433512
(151) 2017 03 31
(441) 2015 01 05
(732) ZOHRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) WORKOUT
(540)

(531) 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 18 plecaki, torby, 25 odzież oraz dodatki odzieżowe,
w tym koszulki, bluzy, spodnie, legginsy.
(111) 297471
(220) 2016 08 29
(210) 460883
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
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(540) Delecta PROSTO Z SERCA AROMAT DO CIAST
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, brązowy
(531) 02.09.01, 07.15.05, 07.15.08, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.14,
26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 aromaty do ciast.
(111) 297472
(220) 2016 08 30
(210) 460908
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) ABCGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) ABCGO
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, rachunkowość, księgowość, audyt, doradztwo związane z audytem, outsourcing jako doradztwo biznesowe, outsourcing usług księgowych,
przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe,
porady związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych, usługi w zakresie procesów związanych z deklaracjami podatkowymi,
przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych na rzecz przedsiębiorstw, outsourcing usług doradcy podatkowego, zarządzanie
rachunkowością, zarządzanie rachunkami firm, outsourcing usług
dot. kadr i płac, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, usługi outsourcingu w dziedzinie analizy biznesowej i operacji z zakresu
działalności gospodarczej, usługi outsourcingu w dziedzinie analityki biznesowej, outsourcing usług audytu i kontroli przedsiębiorstwa,
audyt i kontrola działalności gospodarczej, outsourcing usług administracyjnych, mianowicie usługowe prowadzenie kancelarii, biur,
wynajem adresu korespondencyjnego, usługi sekretarskie świadczone w biurach, wynajem sprzętu biurowego, wynajem urządzeń
biurowych, zarządzanie biurami działalności gospodarczej na rzecz
osób trzecich, usługi biurowe, zarządzanie działalnością gospodarczą, sprzedaż oprogramowania, sprzedaż komputerów, sprzedaż
akcesoriów komputerowych oraz części pojedynczych elementów
do komputerów, tworzenie komputerowych baz danych, systematyzowanie i zestawianie danych w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie bazami danych, usługi zarządzania bazami danych, dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem
komputerowej bazy danych, publikowanie tekstów promocyjnych
i reklamowych, informacja o wyżej wymienionych usługach, usługi
konsultacyjne i doradcze dotyczące wyżej wymienionych usług, dostarczanie i udostępnianie informacji on-line w zakresie wymienionych usług, 36 Usługi finansowe, pieniężne i bankowe, informacja
finansowa, zarządzanie finansami, usługi doradcze i konsultingowe
w zakresie finansów, konsultacje zeznań podatkowych (nie dotyczy
prowadzenia rachunków), doradztwo podatkowe w sprawach finansowych, finansowe usługi bankowe, outsourcing realizacji płatności
bankowych, outsourcing zarządzania finansami, outsourcing planowania i raportowania finansowego, outsourcing usług doradcy podatkowego, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze,
usługi w zakresie przelewów pieniężnych, przekazy pieniężne, zarządzanie inwestycjami, zarządzanie aktywami, majątkiem, kapitałem,
zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, organizowanie
wynajmu nieruchomości, zarządzanie portfelem inwestycyjnym,
ocena sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredytowych,
planowanie i zarządzanie finansowe, zarządzanie finansami dla firm,
ściąganie należności, windykacja należności i odzyskiwanie długu,
zarządzanie finansowe za pośrednictwem Internetu, wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem powierzchni biurowej, informacja
o wyżej wymienionych usługach, usługi konsultacyjne i doradcze
dotyczące wyżej wymienionych usług, dostarczanie i udostępnianie
informacji online w zakresie wymienionych usług, 42 usługi IT, doradztwo IT, outsourcing usług IT, usługi wsparcia informatycznego,
doradztwo prawne w zakresie IT, wynajem dostępu do komputerów,
wynajem sprzętu do przetwarzania danych, rozwój, programowanie
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i wdrażanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie,
utrzymywanie, odtwarzanie, projektowanie baz danych, informacja
o wyżej wymienionych usługach, usługi konsultacyjne i doradcze
dotyczące wyżej wymienionych usług, dostarczanie i udostępnianie
informacji on-line w zakresie wymienionych usług, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, outsourcing usług prawnych, usługi wsparcia
prawnego, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, informacja o wyżej wymienionych usługach, usługi konsultacyjne i doradcze dotyczące wyżej wymienionych usług, dostarczanie i udostępnianie informacji online w zakresie wymienionych usług.

(111) 297473
(220) 2016 08 30
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) WOJCIECHOWICZ JAN ADAM, Olsztyn, PL.
(540) Wojciechowicz
(540)

(210) 460924

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 09.07.01, 09.07.21, 27.05.01
(510), (511) 12 motocykle, quady, pojazdy motorowodne amortyzatory do motocykli, części do motocykli, quadów i pojazdów motorowodnych zawarte w tej klasie, 35 doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej w branży motoryzacyjnej, sprzedaż detaliczna, hurtowa i przez Internet następujących towarów: kasków motocyklowych, gogli dla motocyklistów, artykułów odzieży ochronnej
dla motocyklistów do ochrony przed wypadkami lub urazami, oświetlenia do motocykli, lamp motocyklowych, motocykli, quadów, pojazdów motorowodnych, amortyzatorów do motocykli, części i akcesoriów do motocykli, quadów i pojazdów motorowodnych, odzieży
do jazdy na motocyklu, butów motocyklowych, rękawic motocyklowych, ochraniaczy do uprawiania sportu, nakolanników, 37 serwis
motocykli, quadów i sprzętu motorowodnego, tuning motocykli
i quadów, serwis amortyzatorów motocyklowych, 39 organizacja
wycieczek motocyklowych, 41 organizowanie rajdów i wyścigów
motocyklowych, organizowanie szkoleń dotyczących motocykli, organizowanie zawodów sportowych.
(111) 297474
(220) 2016 08 30
(210) 460930
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) SKOCZYLAS SŁAWOMIR S-PROJEKT USŁUGI PROJEKTOWE,
NADZORY TECHNICZNE, Rzeszów, PL.
(540) S-PROJEKT
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 nadzór budowlany, nadzorowanie konstruowania budynków, nadzór nad remontami budynków, nadzór nad renowacją
budynków, nadzór nad wyburzaniem budynków, nadzór budowlany na miejscu, nadzór nad budowaniem konstrukcji, nadzór nad
robotami budowlanymi, usługi nadzoru budowlanego w zakresie
projektów budowlanych, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, 42 usługi projektowania, usługi projektowania
architektonicznego, usługi opracowywania projektów technicznych,
usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, usługi projektowania na zamówienie, usługi projektowania obiektów biznesowych,
usługi w zakresie projektowania, usługi planowania [projektowania]
biur, usługi planowania [projektowania] szpitali, usługi planowania
[projektowania] klubów, usługi planowania [projektowania] pubów,
usługi planowania [projektowania] hoteli, usługi projektowania dotyczące architektury, usługi projektowe dotyczące nieruchomości
mieszkalnych, usługi projektowe związane z nieruchomościami,
usługi w zakresie projektowania domów, usługi profesjonalne związane z projektami architektonicznymi, usługi w zakresie projektowania budynków, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Nr 10/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

konstrukcji, usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków,
usługi architektoniczne w zakresie projektowania obiektów biurowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków
przemysłowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania
budynków komercyjnych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania centrów handlowych, usługi architektoniczne w zakresie
projektowania budynków biurowych, kontrola jakości ukończonych
budynków.

(111) 297475
(220) 2016 08 31
(210) 460948
(151) 2017 03 10
(441) 2016 11 21
(732) ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) ELEKTROTIM
(510), (511) 9 instalacje elektryczne do
sterowania procesami przemysłowymi, aparatura do celów badawczych i nawigacyjnych, przyrządy, narzędzia i aparatura do celów
kontrolno -pomiarowych, kable elektryczne wszelkiego rodzaju,
kable koncentryczne, kable optyczne, mierniki wielkości elektrycznych, rozdzielnie elektryczne, sterowniki, sygnalizatory, znaki
drogowe świecące lub mechaniczne, znaki nawigacyjne świetlne,
11 urządzenia i instalacje do oświetlenia, urządzenia i instalacje
wodno -kanalizacyjne, cieplne, gazowe, klimatyzacyjne, wentylacyjne, lampy elektryczne, oświetlenie sufitowe, instalacje grzewcze
podłogowe, 37 usługi budownictwa przemysłowego, usługi budowlane związane ze wznoszeniem budynków, wykonywanie instalacji
elektrycznych, sieci i urządzeń elektrycznych, usługi budowy linii
telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, usługi montażu instalacji wodno -kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, usługi remontowe, naprawcze, montażowe
w branży ogólnobudowlanej i elektrycznej, montaż systemów sterowania procesami przemysłowymi, instalacja, konserwacja, uruchamianie i rozruch maszyn oraz urządzeń branży elektrycznej, roboty
związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
doradztwo inżynieryjne, nadzór budowlany, 42 usługi w zakresie
oprogramowania, projektowania technicznego, badań technicznych, pomiarów, doradztwo techniczne, usługi doradcze w dziedzinie technologii, inżynieria techniczna.
(111) 297476
(220) 2016 09 09
(210) 460949
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) LIVELLO SOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mroczeń, PL.
(540) LIVELLO SOFA
(510), (511) 20 meble i ich części, w tym metalowe, wyroby stolarstwa meblowego, wyroby meblarskie z drewna i /lub materiałów
drewnopochodnych, zestawy meblowe, meble tapicerowane, narożniki, kanapy sofy, fotele, materace, poduszki, 35 usługi w zakresie gromadzenia towarów jak: meble i ich części, w tym metalowe,
wyroby stolarstwa meblowego, wyroby meblarskie z drewna i/lub
materiałów drewnopochodnych, zestawy meblowe, meble tapicerowane, narożniki, kanapy sofy, fotele, materace, poduszki, modułowe
szafki stojące i wiszące, okapy, stoły, taborety, obudowy meblowe
urządzeń kuchennych, elementy mebli, okładziny z drewna i jego
imitacji, akcesoria użytkowe i dekoracyjne z drewna i materiałów
pochodnych, kosze, kwietniki, półki, wieszaki, lustra, obrazy, ramy
do obrazów, karnisze, wyroby z drewna i materiałów drewnopochodnych, wyroby stolarskie i tartaczne, osprzęt do mebli, dekoracje przestawne, wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości,
kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, materace, poduszki, sprzętu RTV i AGD, kuchenek, płyt grzewczych, piekarników,
okapów, odświeżaczy powietrza, urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, lodówek, zamrażarek, zmywarek, zmechanizowanego
sprzętu kuchennego, sprzętu oświetleniowego, narzędzi kuchennych, naczyń, skóry i imitacji ze skóry oraz wyrobów z tych materiałów, bielizny stołowej, firanki i zasłony, narzuty, dywany i dywaniki,
tkaniny i wyroby tekstylne, materiały budowlane metalowe, materiały budowlane niemetalowe, artykuły wyposażenia sanitarnego,
artykuły wyposażenia wnętrz mieszkalnych, wykładziny podłogowe,
maty, tapety, obrazy w celu ich sprzedaży i swobodnego wyboru
w centrum handlowym, sklepie wielobranżowym, supermarkecie,
hurtowni, punkcie detalicznym, salonie, poprzez zamówienia kore-
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spondencyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej, w systemie
telezakupów, sprzedaż promocyjna ww. towarów dla osób trzecich
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, usługi (agencje) eksportowe i importowe, pomoc handlowa w zakresie organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa również świadczona w ramach umowy franchisingowej, usługi promocyjne i marketingowe,
dekorowanie wnętrz, 37 usługi w zakresie wykańczania mebli, usługi
stolarskie, tapicerskie i renowacja mebli, usługi w zakresie montażu
mebli i instalacji sprzętu oraz artykułów i aparatów dla gospodarstwa
domowego.

(111) 297477
(220) 2016 08 31
(151) 2017 03 10
(441) 2016 11 21
(732) KAJTA JÓZEF PROFIT, Hecznarowice, PL.
(540) Promabi:
(540)

(210) 460955

Kolor znaku: czerwony, granatowy
(531) 07.01.24, 24.17.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, wynajem budynków, wynajem domów, wynajem mieszkań, wynajem zakwaterowania [mieszkania], dzierżawa lub wynajem budynków, wynajem domów do wynajęcia, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, wynajem
i dzierżawa zakwaterowania stałego, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, wynajem mieszkań, studio i pokoi, doradztwo kredytowe, doradztwo inwestycyjne, doradztwo finansowe, doradztwo
dotyczące kredytów, doradztwo w zakresie nieruchomości, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 37 remont nieruchomości, remontowanie budynków,
usługi w zakresie remontów budynków, usługi doradcze dotyczące
remontów budynków, 42 doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz.
(111) 297478
(220) 2016 08 31
(210) 460956
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) BIBLIOTEKA PUBLICZNA M.ST. WARSZAWY-BIBLIOTEKA
GŁÓWNA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, Warszawa, PL.
(540) LibriKo Baza Polskiego Rynku Wydawniczego
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.07.22
(510), (511) 35 pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja przechowywanych danych w komputerowych
bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi.
(111) 297479
(220) 2016 08 31
(210) 460962
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) ANANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ELIMINA24
(510), (511) 3 kosmetyki, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kremy kosmetyczne, lotiony do celów kosmetycznych, maści do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne przeciwtrądzikowe, preparaty kosmetyczne do cer
tłustych, kosmetyki upiększające, sole do kąpieli, korektory kosmetyczne, 5 żywność dietetyczna do celów leczniczych, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, dietetyczne napoje do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne, kapsułki do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, odżywki ziołowe, napoje lecznicze,
odżywcze dodatki do celów leczniczych, herbata ziołowa do celów
medycznych, dietetyczne substancje do celów medycznych, kąpiele
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lecznicze, kompresy, maści do celów leczniczych, nalewki do celów
leczniczych plastry do celów farmaceutycznych, preparaty witaminowe, leki wzmacniające, lecznicze dodatki do żywności, herbata antyastmatyczna, antyseptyki, preparaty z mikroelementami do celów
medycznych, środki trawienne do celów farmaceutycznych, wyciągi
do celów leczniczych, wywary do celów farmaceutycznych, preparaty określane jako suplementy żywnościowe, mydła lecznicze, 44 aromaterapia, masaż, usługi świadczone przez salony piękności, usługi
z zakresu kosmetyki usługi lecznicze świadczone przez gabinety terapeutyczne.

(111) 297480
(220) 2016 08 31
(210) 460964
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) NOVET SPÓŁKA JAWNA KACZMAREK I WSPÓLNICY,
Gospodarz, PL.
(540) NOVET
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.05
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, 19 materiały budowlane niemetalowe, 35 reklama.
(111) 297481
(220) 2016 08 31
(210) 460970
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) LAMINOPOL KONSTRUKCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postomino, PL.
(540) LAMINOPOL KONSTRUKCJE
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 17 tkaniny izolacyjne z laminatu, taśmy uszczelniające
z laminatu, rury giętkie laminowane niemetalowe, materiał wypełniający w postaci pianki z laminatu, 19 pokrycia dachowe z tworzyw
sztucznych do zbiorników przemysłowych i komunalnych, płyty dachowe i ścienne z tworzyw sztucznych dla budownictwa, laminaty
z materiałów niemetalowych do użytku w budownictwie, płyty z laminatu, płyty niemetalowe laminowane, rury sztywne niemetalowe
laminowane dla budownictwa, 37 usługi budownictwa przemysłowego, 40 dezodoryzacja powietrza, uzdatnianie i oczyszczanie powietrza i wody.
(111) 297482
(220) 2016 08 31
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) NORD FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Diosmilegs
(540)

(210) 460971

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 preparaty farmaceutyczne.
(111) 297483
(220) 2016 09 05
(210) 461089
(151) 2017 04 28
(441) 2016 11 07
(732) ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) Super PLUS
(510), (511) 1 preparaty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac
badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
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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, 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) 297484
(220) 2016 09 08
(210) 461237
(151) 2017 05 04
(441) 2017 01 16
(732) ALEKSANDRA NYKIEL, Wrocław, PL.
(540) LUPIKOWO
(510), (511) 16 plakaty, akwarele, albumy, almanachy [roczniki], artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, atlasy, bielizna stołowa papierowa,
bilety, bloczki do pisania, bloki do pisania, bloki listowe w formie papeterii, bloki rysunkowe, broszury, chorągiewki papierowe, chromolitografie, papierowe chusteczki do nosa, cyfry [czcionki drukarskie],
czasopisma jako periodyki, czcionki [cyfry i litery], dozowniki taśmy
przylepnej [artykuły biurowe], dziurkacze [artykuły biurowe], ekierki,
emblematy, pieczęcie papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego,
figurki [statuetki] z papieru mache, fotografie, gazety, glina do modelowania, formy do glin modelarskich w ramach materiałów dla artystów, gumki do ścierania, kalendarze, kalendarze z kartkami do zrywania, kalkomanie, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami,
karty pocztowe, katalogi, komiksy, koperty, książki, obrazy, oprawione lub nie, materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, materiały
do rysowania, materiały drukowane, materiały piśmienne, nalepki,
naklejki [materiały piśmienne], notatniki, obrazy, obwoluty papierowe
na dokumenty, ołówki, oprawy, papier do pisania, kredki pastelowe,
perforatory biurowe, pędzle, pieczęcie, piórniki, plansze, podręczniki
w formie książek, portrety, przybory do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje, pudełka kartonowe lub papierowe, ramki do fotografii, reprodukcje graficzne, szablony, śliniaki papierowe, śpiewniki,
wydruki graficzne, wykroje do szycia, materiały edukacyjne z kartonu,
materiały dekoracyjne z kartonu, maty z kartonu, afisze i plakaty z kartonu, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z kartonu,
zeszyty, 28 balony do zabawy, bańki mydlane w formie zabawek, ręka-
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wice baseballowe, baseny kąpielowe jako zabawki, bąki zabawkowe,
butelki do karmienia, ozdoby na choinki z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, stojaki do choinki, choinki z materiałów syntetycznych, deskorolki, dętki do piłek do gry, gra w domino, domki dla
lalek, dyski sportowe, dzwonki na choinkę, przyrządy do gimnastyki,
salonowe gry planszowe, grzechotki, hulajnogi jako zabawki, huśtawki, kalejdoskopy, klocki jako zabawki, konfetti, konie na biegunach jako
zabawki, gry polegające na konstruowaniu, kości go gry z kubkiem, kotyliony, kulki do gry, lalki, butelki do karmienia lalek, łóżka dla lalek, pokoiki dla lalek, ubranka dla lalek, latające krążki jako zabawki, latawce,
lotki do gry, lotnie, łóżka dla lalek, łuki do strzelania, przybory do łuków
do strzelania, łyżworolki, łyżwy, Mahjongs, marionetki, maski do zabawy, maski teatralne, misie pluszowe, modele pojazdów przeskalowane, siatki na motyle, bańki mydlane do zabawy, pierścienie do rzucania
jako gry, piłki do gier, piniaty, kapiszony do pistoletów zabawkowych,
pistolety zabawkowe, plansze do gry w warcaby, pluszowe zabawki,
płetwy do pływania, puzzle, ringo, rolki, koło do ruletki, rzutki, strzałki
do gry, przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, tarcze do rzutek
strzelniczych, sterowane radiem samochody zabawkowe, sanki jako
artykuły sportowe, siatki, stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego, szachownice, szachy do gry, śmieszne rzeczy jako atrapy, śnieg
sztuczny na choinki, śnieżne kule, uchwyty do świeczek choinkowych,
tarcze elektroniczne, tarcze strzelnicze, siatki tenisowe, stoły do tenisa
stołowego, trik-trak jako gra, ubranka dla lalek, uprząż wspinaczkowa,
warcaby [gry], haczyki do wędkarstwa, podbieraki do wędkarstwa,
sprzęt do wędkarstwa, wrotki, uprząż do wspinaczki, wybuchowe cukierki, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki ruchome,
41 usługi artystów teatralnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych,
porady w zakresie doradztwo zawodowego w edukacji lub kształceniu, edukacja, nauczanie w ramach edukacji, fotografie, fotoreportaże, instruktaż w gimnastyce, obsługa gier w systemie on-line z sieci
informatycznej, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże, tłumaczenie języka migowego, usługi związane z organizacją imprez karaoke, usługi poprawiania kondycji w klubach zdrowia, usługi kompozycji muzycznych,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, publikowanie
książek, wypożyczanie książek, pokazy kształcenia praktycznego, kultura fizyczna, organizowanie loterii, lunaparki, wypożyczanie magnetoskopów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, filmowanie nagrania
filmów na taśmach wideo, nauczanie korespondencyjne, nauczanie
religii, usługi obozów wakacyjnych w ramach rozrywki, usługi tworzenia obrazów cyfrowych, organizowanie i prowadzenie: balów, koncertów, konferencji, kongresów, pracowni specjalistycznych, szkolenia
w pracowniach specjalistycznych, seminariów, sympozjów, zjazdów,
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, loterii,
obozów sportowych, przyjęć w ramach rozrywki, spektakli [impresariat], wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, zawodów sportowych,
prowadzenie parków rozrywki, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów
innych niż reklamowych, produkcja filmów, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, organizowanie i prowadzenie koncertów,
produkcja przedstawień teatralnych, przedszkola, nauczanie w przedszkolach, planowanie przebiegu przyjęcia oraz części rozrywkowej,
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie
książek, publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], radiowe
programy rozrywkowe, realizacja spektakli, nauczanie religii, rozrywka, informacja o rozrywce, organizowanie widowiska rozrywkowego,
realizacja i wystawianie spektakli również na żywo, wypożyczanie
sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, sprawdziany edukacyjne,
telewizyjne programy rozrywkowe, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line nie do pobierania z sieci komputerowych, urządzenia sportowe [organizowanie zajęć sportowych], usługi bibliotek
objazdowych, usługi dystrybucji biletów [rozrywka], usługi kaligrafii,
usługi projektowania inne niż do celów reklamowych, organizowanie
obozów wakacyjnych w zakresie rozrywki, informacje o wypoczynku,
usługi związane z organizacją wypoczynku, wypożyczanie książek,
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, organizacja wystaw związanych
z kulturą lub edukacją, edukacja na wyższych uczelniach, 43 usługi
prowadzenia: kafeterie w formie bufetów, kawiarni, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi prowadzenia: restauracji, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi
barowe, organizowanie obozów w wakacje w związku z zakwaterowaniem, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie
sal na posiedzenia na mityngi i narady, wypożyczanie krzeseł, stołów,
bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów, żłobki
dla dzieci.

(111) 297485
(220) 2016 10 17
(151) 2017 05 08
(441) 2017 01 16
(732) PASZKIEWICZ MARCIN, Warszawa, PL.
(540) CORALLO Italia
(540)

3801
(210) 461432

Kolor znaku: zielony, czerwony, biały, czarny, różowy
(531) 02.09.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 25 alby, antypoślizgowe przybory do obuwia, apaszki
[chustki], bandany na szyję, berbety, kwefy [odzież], berety, bielizna
osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzy, kombinezony,
boa na szyję, boty, bryczesy [spodnie], buty, buty narciarskie, buty
sportowe, buty sznurowane, cholewki do butów, cholewki do obuwia,
chusty, fulardy, cylindry [kapelusze], czapki [nakrycia głowy], czepki
kąpielowe, czubki do butów, daszki do czapek, drewniaki, dzianina
[odzież], dżerseje [ubrania], espadryle, etole [futra], fartuchy [odzież],
fulary [ozdobne krawaty], futra [odzież], gabardyna [ubrania], garnitury, getry, gorsety, gorsety [bielizna], halki [bielizna], halki, półhalki, kalosze, kamasze, kamizelki kamizelki dla rybaków, kapelusze, kapelusze
papierowe [odzież], kaptury [odzież], karczki koszul, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kołnierze [odzież], kołnierzyki, kołnierzyki przypinane, kombinezony, kombinezony [odzież], kombinezony dla narciarzy
wodnych, korki do butów piłkarskich, kostiumy kąpielowe, koszule,
koszule z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne, krawaty, kurtki
[odzież], kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, legginsy, liberie,
majtki, majtki dziecięce, manipularze [liturgia], mankiety [ubranie],
mantyle, stroje na maskaradę, maski na oczy do spania, mitry [nakrycia
głowy], mufki [odzież], mundury, mycki, piuski, nakrycia głowy, nakrycia głowy [odzież], napierśniki, plastrony [koszule], napiętki do pończoch, nauszniki [odzież], obcasy, napiętki, antypoślizgowe przybory
do obuwia, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie
plażowe, obuwie sportowe, obwódki do obuwia, odzież, odzież dla automobilistów, odzież dla kolarzy, odzież gimnastyczna, odzież gotowa,
odzież papierowa, odzież wodoodporna, odzież z imitacji skóry, odzież
ze skóry, ogrzewacze stóp nieelektryczne, okrycia wierzchnie [odzież],
okucia metalowe do obuwia, ornaty, osłony przed słońcem (daszki),
osłony, daszki do czapek, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe,
paski [odzież], pasy do pończoch [bielizna], pasy do przechowywania
pieniędzy [odzież], peleryny, pelisy, piżamy, płaszcze kąpielowe, płaszcze, palta, podeszwy butów, podkoszulki, podszewki [elementy
ubrań], podszewki gotowe [część garderoby], podwiązki, podwiązki
do pończoch, podwiązki do skarpetek, poncza, pończochy, napiętki
do pończoch, pończochy wchłaniające pot, poszetki, potniki, półbuty,
prochowce, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki [odzież], rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi,
skarpetki, slipy, spodnie, spódnice, spódnico-spodenki tenisowe, staniki, stroje kąpielowe, stroje plażowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki, swetry, szale, szaliki, szarfy, szelki, szkielety
do kapeluszy, szlafroki, śliniaki niepapierowe, taśmy do getrów, pod
stopy, taśmy do spodni, getrów, pod stopy, togi, trykoty [ubrania],
T-shirty, turbany, walonki [buty filcowe], woalki [odzież], wyprawka
dziecięca [ubrania], wyroby pończosznicze, zapiętki do obuwia, żakiety pikowane [ubrania], 35 agencje importowo-eksportowe, agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy
rynkowe, audyt, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów
publicznych, wynajem automatycznych dystrybutorów, 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 handlu
detalicznego, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicz-
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nych, 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 [próbek, druków, prospektów, broszur], usługi impresariów
w działalności artystycznej, informacja o działalności gospodarczej,
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, ekonomiczne prognozy, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, fakturowanie, fotokopiowanie, prenumerata gazet i czasopism [dla osób trzecich], zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], wyceny
handlowe, administrowanie hotelami, usługi agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie
plikami, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
[punkty informacji konsumenckiej], księgowość, marketing, maszynopisanie, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi modelingu
do celów promocji sprzedaży i reklamy, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sondaże opinii, opracowywanie CV dla osób trzecich, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing
[doradztwo handlowe], poszukiwania w zakresie patronatu, rekrutacja
personelu, rozlepianie plakatów reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, przygotowywanie zeznań podatkowych, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pośrednictwo pracy, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, powielanie dokumentów, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, produkcja filmów
reklamowych, prognozy ekonomiczne, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, kolportaż próbek, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi przeglądu prasy, przygotowanie listy płac, public relations, publikowanie
tekstów sponsorowanych, rachunkowość, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], 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 radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi sekretarskie, sortowanie danych w bazach komputerowych,
sporządzanie sprawozdań rachunkowych, statystyczne zestawienia,
usługi stenografii, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, edycja tekstów, telefoniczne udzielanie informacji [dla
nieobecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielanie licencji na towary i usługi dla
osób trzecich, informacja handlowa oraz udzielanie porad konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], usługi menedżerskie
dla sportowców, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych, wynajem bilbordów [tablic
reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie wyposażenia biurowego, dekorowanie wystaw sklepowych, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, wywiad gospodarczy, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, usługi zaopatrzenie osób trzecich
[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 ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary i usługi
na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie zbiorami
informatycznymi.

(111) 297486
(220) 2016 09 29
(210) 462095
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) HENKELL & CO. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, PL.
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(540) Ricetta Oryginale MUSIC EDITION TOTINO ECCELLENTE CHILL
OUT & MOJITO
(540)

Kolor znaku: biały, złoty, jasnozielony, ciemnozielony, szary,
srebrny, ciemnoniebieski
(531) 02.07.16, 05.07.12, 05.07.22, 08.07.25, 09.05.15, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódki, wina, brandy, rumy, likiery, koktajle, aperitify, nalewki, miody pitne, napoje alkoholowe
zawierające owoce, napoje alkoholowe wspomagające trawienie,
esencje i ekstrakty alkoholowe.
(111) 297487
(220) 2016 10 15
(210) 462735
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) MULTIMEDIA POLSKA PR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) mM GO
(540)

Kolor znaku: szary, jasnoszary, żółty, ciemnożółty, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.23, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, usługi telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, cyfrowej, usługi telewizji internetowej,
wideo na żądanie (VoD), usługi dostępu do portali internetowych,
elektroniczna wymiana i przekazywanie wiadomości i komunikatów,
przewodowo lub bezprzewodowo, usługi wykonywane za pomocą
łączy telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, cyfrowej, internetowej polegające na gromadzeniu, przetwarzaniu, wysyłaniu i transmisji informacji, dźwięku, obrazu, przewodowo lub bezprzewodowo.
(111) 297488
(220) 2016 10 17
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) KALARUS RENATA METAFORMA, Kraków, PL.
(540) METAFORMA
(540)

(210) 462825

Kolor znaku: morski
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 20 meble, lustra, dekoracje przestawne, poduszki, dekoracje przeznaczone do wyposażenia wnętrz inne niż tekstylia do de-
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koracji wnętrz inne niż tkaniny do dekoracji wnętrz, 24 zasłony, tapety
z tkanin, koce, wyroby tekstylne nie ujęte w innych klasach, materiały
włókiennicze nie ujęte w innych klasach, tkaniny, 27 dywany, maty,
linoleum i inne wykładziny podłogowe, tapety, tapety papierowe,
35 usługi prowadzenia sklepu z meblami, artykułami oświetleniowymi, artykułami wyposażenia i wystroju wnętrz, usługi doradztwa w zakresie projektowania, aranżacji i wykańczania budynków
i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi w zakresie sprzedaży, obrotu i dystrybucji, w tym pośrednictwa
handlowego, towarów do aranżacji, dekoracji, projektowania i wykańczania budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych
i pomieszczeń gospodarczych, 42 usługi w zakresie projektowania
wyposażenia, wystroju, aranżacji i dekoracji wnętrz, budynków,
w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych,
usługi w zakresie projektowania i doradztwa w projektowaniu mebli
oraz innych wyrobów do aranżacji, dekoracji i wykańczania budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń
gospodarczych, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego.

(111) 297489
(220) 2016 10 18
(210) 462835
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) RACZKO -WOJCZYSZYN AGNIESZKA, Rokitnica, PL.
(540) PharmaTeam
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne, preparaty
medyczne, leki, suplementy diety i preparaty dietetyczne, materiały opatrunkowe, medyczne, preparaty do diagnostyki medycznej,
wskaźniki do diagnozy medycznej, medyczne diagnostyczne paski
testowe, chemiczne odczynniki testowe [medyczne], odczynniki
diagnostyczne do użytku medycznego, medyczne odczynniki diagnostyczne, materiały do testów diagnostycznych do użytku medycznego, odczynniki i testy do diagnostyki medycznej, preparaty
higieniczne do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory,
preparaty higieniczne do sterylizacji, wchłaniające artykuły higieniczne, materiały opatrunkowe do ran, medyczne i chirurgiczne materiały opatrunkowe, 35 doradztwo biznesowe, doradztwo dotyczące
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo związane z zarządzaniem, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania firmą, doradztwo
specjalistyczne w zakresie marketingu w branży farmaceutycznej,
doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami,
doradztwo biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw produktów
farmaceutycznych, doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą i przedsiębiorstwami w dziedzinie farmacji,
sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich,
przeprowadzanie wycen przedsiębiorstw, usługi wyceny działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży,
wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach, biznesowe oceny i wyceny w sprawach handlowych,
specjalistyczne wyceny i raporty w zakresie spraw dotyczących działalności gospodarczej, wyceny dotyczące zarządzania działalnością
gospodarczą w przedsiębiorstwach specjalistycznych, wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach
handlowych, wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach przemysłowych, doradztwo biznesowe
w zakresie dostarczania systemów zarządzania jakością, doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu,
doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów
i zysków, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w odniesieniu do przedsiębiorstw
produkcyjnych, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące produkcji, usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, usługi doradcze dotyczące badań
rynku, usługi badań i analiz rynkowych, doradztwo w zakresie badań
rynku, usługi zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące przedsiębiorstw
przemysłowych, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące wytwarzania produktów, pośrednictwo w kontraktach
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na kupno i sprzedaż produktów, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie wprowadzania nowych produktów na rynek, usługi
pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, 38 usługi portali internetowych obejmujące m. in. przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji
tekstowych, obrazowych i dźwiękowych oraz udostępnianie baz danych, 42 usługi doradcze i konsultingowe w zakresie farmacji.

(111) 297490
(220) 2016 10 21
(210) 462978
(151) 2017 05 17
(441) 2017 01 30
(732) EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Na przewlekłe bóle mięśni i stawów DIP HOT
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów,
preparaty do opalania, mydła lecznicze, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji skóry, tłuszcze do celów kosmetycznych,
środki sanitarne zawarte w tej klasie, 5 preparaty farmaceutyczne,
plastry, medyczne odczynniki diagnostyczne, plastry lecznicze, leki
w postaci aerozoli, kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne,
produkty lecznicze, w tym: maści, kremy, aerozole do celów leczniczych, maści, kremy i aerozole do celów medycznych, parafarmaceutyki, środki przeciwbólowe, balsamy do celów leczniczych,
16 materiały drukowane, książki, czasopisma, biuletyny, raporty, broszury, publikacje drukowane, materiały szkoleniowe i do nauczania-związane ze sprawami medycznymi, opieki zdrowotnej i dobrego
samopoczucia, inne niż aparaty, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa:
produktów kosmetycznych, odświeżaczy do ust, środków do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparatów do pielęgnacji włosów,
preparatów do opalania, mydła leczniczego, produktów perfumeryjnych, perfum, chusteczek nasączonych płynami kosmetycznymi,
preparatów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, tłuszczy do celów
kosmetycznych, preparatów farmaceutycznych, plastrów, medycznych odczynników diagnostycznych, plastrów leczniczych, leków
w postaci aerozoli, kosmetyków leczniczych, produktów farmaceutycznych, produktów leczniczych, reklama, usługi promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, kolportaż próbek, udzielanie
licencji na towary i usługi dla osób trzecich (zarobkowe zarządzanie)-dotyczące ww. towarów wskazanych w klasach 3, 5 i 16, 41 usługi
edukacyjne i szkoleniowe, w tym rozpowszechnianie materiałów
innych niż reklamowe, 44 usługi monitorowania, konsultacji, informacyjne i doradcze w zakresie zdrowia, medyczne oraz osobistego
dobrego samopoczucia, usługi informacyjne i doradcze w zakresie
farmacji i leczenia.
(111) 297491
(220) 2016 10 24
(210) 463025
(151) 2017 05 17
(441) 2017 01 30
(732) EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DIP HOT na przewlekłe bóle mięśni i stawów
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów,
preparaty do opalania, mydła lecznicze, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji skóry, tłuszcze do celów kosmetycznych,
środki sanitarne zawarte w tej klasie, 5 preparaty farmaceutyczne,
plastry, medyczne odczynniki diagnostyczne, plastry lecznicze, leki
w postaci aerozoli, kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne,
produkty lecznicze, w tym: maści, kremy, aerozole do celów leczniczych, maści, kremy i aerozole do celów medycznych, parafarmaceutyki, środki przeciwbólowe, balsamy do celów leczniczych,
16 materiały drukowane, książki, czasopisma, biuletyny, raporty, broszury, publikacje drukowane, materiały szkoleniowe i do nauczania-związane ze sprawami medycznymi, opieki zdrowotnej i dobrego
samopoczucia, inne niż aparaty, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa:
produktów kosmetycznych, odświeżaczy do ust, środków do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparatów do pielęgnacji włosów,
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preparatów do opalania, mydła leczniczego, produktów perfumeryjnych, perfum, chusteczek nasączonych płynami kosmetycznymi,
preparatów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, tłuszczy do celów
kosmetycznych, preparatów farmaceutycznych, plastrów, medycznych odczynników diagnostycznych, plastrów leczniczych, leków
w postaci aerozoli, kosmetyków leczniczych, produktów farmaceutycznych, produktów leczniczych, reklama, usługi promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, kolportaż próbek, udzielanie
licencji na towary i usługi dla osób trzecich (zarobkowe zarządzanie)-dotyczące ww. towarów wskazanych w klasach 3, 5 i 16, 41 usługi
edukacyjne i szkoleniowe, w tym rozpowszechnianie materiałów
innych niż reklamowe, 44 usługi monitorowania, konsultacji, informacyjne i doradcze w zakresie zdrowia, medyczne oraz osobistego
dobrego samopoczucia, usługi informacyjne i doradcze w zakresie
farmacji i leczenia.

(111) 297492
(220) 2016 10 25
(210) 463103
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: zielony, żółty
(531) 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne 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, fungicydy, herbicydy,
alkohole do stosowania miejscowego, alkohole lecznicze, amalgamaty dentystyczne, analeptyki, antidota, antybakteryjne preparaty
do rąk, antybiotyki dla ludzi i zwierząt, antygeny, antyseptyczne opatrunki, antyseptyczne preparaty do mycia, antytoksyny, apteczki
pierwszej pomocy wraz z wyposażeniem, artykuły spożywcze dla
diabetyków, balsamy przeciwbólowe, bandaże chirurgiczne, bandaże opatrunkowe, bandaże (opatrunki) uciskowe, beta-blokery, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, białkowe suplementy diety, biocydy, biologiczne
hodowle tkanek do celów medycznych i weterynaryjnych, biomarkery diagnostyczne do celów medycznych, biopestycydy, błonnik pokarmowy, bransoletki magnetyczne do celów medycznych, bransoletki przeciwreumatyczne, celulozowe pieluchy jednorazowe,
cement chirurgiczny, cement stomatologiczny, ceramika dentystyczna, chemiczne odczynniki diagnostyczne, chemiczne odczynniki testowe medyczne i weterynaryjne, chemiczne środki antykoncepcyjne, chemioterapeutyki, chirurgiczne materiały opatrunkowe,
żywność dla diabetyków, wyciągi roślinne dla celów farmaceutycznych medycznych, chusteczki nasączone preparatami antyseptycznymi, cukier do celów medycznych, cukierki do celów leczniczych,
detergenty do celów medycznych, dezodoranty ujęte w tej klasie,
dietetyczna żywność do celów medycznych, dodatki dietetyczne,
dodatki antybiotykowe do pasz, dodatki lecznicze do pożywienia dla
zwierząt, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, ekstrakty ziołowe i roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty
z drożdży do celów medycznych, weterynaryjnych lub farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych i farmaceutycznych, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, feromony, fumiganty, fungicydy,
gaza, gazy i mieszaniny gazów do użytku w obrazowaniu medycznym, gips medyczny, glukoza do celów medycznych, hematogen,
hemoglobina, herbaty lecznicze, herbaty ziołowe, herbicydy, hormony do celów medycznych, hormony radioterapeutyczne, ibuprofen, hydrastyna, immunoglobuliny, immunomodulatory, immunosupresanty, implanty biologiczne, implanty farmaceutyczne,
insektycydy, jod, jodoform, jodyna, kamfora do celów medycznych,
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kąpiele tlenowe, kapsułki na lekarstwa, kapsułki odchudzające, kleje
medyczne i chirurgiczne, kardiotoniki, kokaina, kliniczne odczynniki
medyczne, kolagen do celów medycznych, komórki do celów medycznych, komórki macierzyste, kompresy, kora do celów farmaceutycznych, korzenie lecznicze, kremy na oparzenia, kremy do celów
medycznych, krew do celów medycznych, krople do celów medycznych, kultury do celów medycznych, kurara, kwasy do celów farmaceutycznych, lakiery medyczne i dentystyczne, larwicydy, lecytyna
do celów medycznych, lecznicze preparaty dermatologiczne, lekarstwa, lubrykanty do celów medycznych, ludzki czynnik krzepnięcia,
ludzkie hormony, mączka rybna do celów farmaceutycznych, maści
do celów medycznych lub weterynaryjnych, mazidła, mentol, mineralne suplementy diety, mleczko pszczele do celów medycznych
i farmaceutycznych, mleko w proszku, multiwitaminy, napoje ujęte
w tej klasie, narkotyki, nasienie zwierząt, plastry do celów medycznych, nematocydy, nośniki uwalniające leki i preparaty medyczne,
obroże stosowane w weterynarii, okłady, odświeżacze do ubrań i tkanin, oleje ujęte w tej klasie, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, opiaty, paracetamol, pestycydy, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, sole do celów medycznych, środki do dezynfekcji,
sterydy, substancje chłonne do higieny osobistej, sterydy, żele do celów medycznych, żywe narządy i tkanki do celów chirurgicznych,
7 dystrybutory automatyczne, generatory elektryczności, maszyny
i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, maszyny rolnicze, do robót
ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa,
pompy, kompresory i wentylatory, roboty, silniki, układy napędowe
i części maszyn, urządzenia do przenoszenia i transportu, urządzenia
zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, maszyny budowlane, maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, akcesoria [przystawki]
do buldożerów, akcesoria [przystawki] do koparek, automatyczne
kotwice wielohakowe [drapacze] do użytku okrętowego, bijaki napędzane gazem, chwytaki wieloskorupowe [maszyny], gumowe bieżnie do stosowania w układach gąsienicowych w maszynach górniczych, górnicze koparki [maszyny], aeratory, aeratory do trawników
[maszyny], akcesoria do koszenia trawników do pojazdów, aplikatory
nawozu w postaci przyczep do ciągników, areatory [maszyny]
do użytku w napowietrzaniu gleby, atomizatory stanowiące części
maszyn do opryskiwania upraw rolniczych, automatyczne urządzenia do karmienia żywego inwentarza, brony, brony [sprzęt rolniczy
w postaci przyczep do traktorów], brony holowane ciągnikiem, brony talerzowe, brony tarczowe [narzędzia rolnicze w postaci przyczep
do traktorów], chwytaki do siana [maszyny lub części maszyn], ciągnikowe żniwiarki pokosowe [narzędzia rolnicze], czyszczalnie złożone do ziaren, dmuchawy elektryczne do odpadów trawnikowych,
dojarki do automatycznego dojenia, dojarki mechaniczne, doładowywane obcinarki do żywopłotów, elektroniczne pojemniki do karmienia zwierząt, elektryczne areatory trawnikowe, elektryczne kosiarki do trawy, elektryczne narzędzia ogrodnicze, elektryczne
obcinacze do gałęzi drzew, elektryczne sekatory do gałęzi drzew,
kosiarki, kosiarki bijakowe, kosiarki do trawników z siedziskiem, kosiarki mechaniczne, kosiarki samobieżne, kosiarki spalinowe, kosiarki
żyłkowe [urządzenia do trawnika i ogrodu zasilane elektrycznie], kosiarki żyłkowe do użytku ogrodniczego, kosy [maszyny], kosze samowyładowcze mechaniczne, koła pasowe napędowe do pasów pędnych maszyn rolniczych, łuskarki ziarna, ładowarki do maszyn
rolniczych, ładowarki do leja zasypowego [maszyny], maszyny
do pozyskiwania drewna, maszyny do pielenia, maszyny do korowania łodyg szczmielu białego [rami], maszyny do korowania, maszyny
do golenia owiec [elektryczne], maszyny do czesania włókien rami,
maszyny do cięcia rzepy, maszyny do cięcia pniaków, maszyny
do cięcia paszy, maszyny do belowania, maszyny dla mleczarstwa,
maszyna do rozdrabniania makuchów [śrutownik], lemiesze pługów,
leje zasypowe [maszyny], lance opryskiwaczy będące przyrządami
rolniczymi, krajarki do kiszonki [inne niż narzędzia sterowane ręcznie], krawędziarki [maszyny], krawędziarki trawnikowe z napędem
elektrycznym, kultywatory [maszyny], kultywatory [narzędzia
do trawnika i ogrodu zasilane elektrycznie], kultywatory trawnikowe
i ogrodowe z napędem elektrycznym, lance opryskiwaczy będące
przyrządami ogrodniczymi, kombajny zbożowe, kombajn zbożowy
[maszyny], hydrauliczne chwytaki do drewna do użytku w leśnictwie,
inkubatory do jaj, głowice ścinkowe, gumowe bieżnie do stosowania
w układach gąsienicowych w maszynach rolniczych, grabie poprzeczne do siania [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów],
grabie do zgrabiarek, golarki elektryczne do żywego inwentarza,
glebogryzarki ogrodowe, elewatory rolnicze, elektryczne skaryfika-
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tory, elektrycznie napędzane nożyce do żywopłotów, elementy
do poruszania gleby do przyborów rolniczych, maszyny rolnicze
do nawożenia, maszyny rolnicze do kultywacji, maszyny rolnicze,
maszyny ogrodnicze, maszyny oczyszczające powierzchnię cieczy,
maszyny i przyrządy zapobiegające rdzy zbożowej, inne niż przyrządy ręczne, maszyny dzielące jęczmień, maszyny i narzędzia do rozprowadzania nawozów, inne niż narzędzia ręczne, maszyny do zgniatania łodyg, maszyny do zbijania bel słomy, maszyny do zbierania
trawy, maszyny do wycinania ścierniska, maszyny do walcowania
trawników, maszyny do użytku w uprawie winorośli, maszyny
do uprawy ziemi do trawnika i ogrodu, maszyny do uprawianie roli
holowane za pojazdem, maszyny do uprawiania roli z napędem mechanicznym, maszyny do strzyżenia sierści u zwierząt, maszyny
do sortowania ziaren ryżu, maszyny do przetwarzania sadzonek, maszyny do robót leśnych, maszyny do sadzenia ryżu, maszyny do siania nasion pojedynczo, maszyny do siekania, maszyny do siekania liści morwy, maszyny rolnicze do orki, maszyny rolnicze do przycinania
trawy, maszyny rolnicze do siania, maszyny rolnicze do uprawiania
ziemi, maszyny rolnicze do zbierania plonów, maszyny rolnicze
do zbierania trawy, maszyny rolnicze w postaci przyczep, maszyny
rozrzucające nawóz, maszyny sortujące liście herbaty, maszyny uprawowe do użytku rolniczego, maszyny wibracyjne [rolnicze maszyny],
maszyny zrywające do użytku ogrodowego, maszyny ścinkowo-układające, mechaniczne kosiarki do trawników, mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, mechanizmy robotyczne stosowane w rolnictwie, mechanizmy robotyczne stosowane w uprawie winorośli,
mieszarki do paszy [urządzenia do mieszania paszy], mieszarki zbożowe [maszyny], młockarnie [rolnicze przyrządy], młocarnie, młockarnie do kukurydzy [narzędzia rolnicze w postaci przyczep do traktorów], młyny do słomy [maszyny], narzędzia do obróbki krawędzi
[maszyny], narzędzia do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, paski do silników maszyn rolniczych, ostrza do sieczkarni [części do maszyn], ostrza do sieczkarni, ostrza do kosiarek, opryskiwacze upraw,
opryskiwacze rolnicze [części maszyn], opryskiwacze rolnicze, opryskiwacze ogrodnicze [części maszyn], opryskiwacze [maszyny] rozpylające środki owadobójcze do użytku w rolnictwie, opryskiwacze
[maszyny] rozpylające środki grzybobójcze do użytku w rolnictwie,
opryskiwacze [maszyny] rozpylające herbicydy do użytku w rolnictwie, opryskiwacze [maszyny] rolnicze, opryskiwacze [maszyny]
ogrodnicze, opielacze rolnicze mechaniczne [maszyny], okrawarki,
ogrodowe maszyny uprawowe, obcinarki koszące do soi [maszyny],
obcinacze do gałęzi drzew [maszyny], nożyce ogrodnicze [maszyny],
nożyce ogrodnicze [inne niż ręczne], nożyce do żywopłotów [maszyny], narzędzia rolnicze montowane do przyczepy, narzędzia rolnicze
inne niż o napędzie ręcznym, narzędzia ogrodnicze [maszyny], narzędzia do walcowania trawników do dołączania do pojazdów lądowych, pługi, pługi [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów],
pługi do usuwania darni, pługi stanowiące maszyny rolnicze, rębarki
do okrągłych beli [maszyny], przyrządy do znakowania bydła [maszyny], przyrządy do usuwania bydlęcych rogów, przyrządy do ogłuszania bydła [maszyny], przycinarki krawędzi trawników [maszyny],
przycinacze do drzew [maszyny], przycinarki do żywopłotów [maszyny], przybory i urządzenia do skórowania bydła [maszyny], przetrząsacze siana, przenośniki do maszyn i urządzeń rolniczych i ogrodniczych oraz ich części i osprzęt, prasy do siania [sprzęt rolniczy
w postaci przyczep do traktorów], prasy do paszy, prasy do siana,
prasy do belowania do użytku rolniczego, piły do gałęzi [elektryczne], piły do gałęzi [silnikowe], podajniki grawitacyjne montowane
na siewnikach, podnośniki źdźbeł w żniwiarkach [maszyny], pogłębiacze [maszyny], poziome rury rozdzielcze opryskiwacza z rozpylaczami do upraw, prasy do belowania do użytku przemysłowego, rolnicze maszyny rozprowadzające, rolnicze obrabiarki, rozdrabniacze
[elektryczne narzędzia ogrodnicze i do trawników], rozdrabniacze
[maszyny], rozdrabniacze próżniowe do usuwania gruzu, rozdrabniarki [narzędzia do trawnika i ogrodu zasilane elektrycznie], rozdrabniarki do pasz, rozpieracze mechaniczne, rozpylacze [maszyny]
do rozpylania środków owadobójczych w ogrodzie, rozpylacze [maszyny] do użytku w ogrodnictwie w rozpylaniu środków chwastobójczych, rozpylacze do ciągnięcia za pojazdami w celu opryskiwania
upraw rolnych, rozpylacze insektycydów [narzędzia ręczne, elektryczne], rozpylacze owadobójcze [maszyny], rozpylacze przymocowane do pojazdów w celu opryskiwania upraw rolnych, rozrzutniki
kiszonki [maszyny], rozrzutniki nawozów [maszyny], rozrzutniki
obornika, rozsiewacz nawozów [sprzęt rolniczy w postaci przyczep
do traktorów], roztrząsacze obornika [sprzęt rolniczy w postaci przy-
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czep do traktorów], roztrząsacze obornika dwutarczowe, roztrząsacze obornika rzędowe [maszyny], rozściełacze sieczki [maszyny], sekatory do gałęzi drzew [maszyny], sieczkarnie do słomy [inne niż
narzędzia sterowane ręcznie], sieczkarnie, urządzenia do łuskania
ryżu, urządzenia do uprawiania roli [narzędzia rolnicze], urządzenia
do ustawiania zębów pił [piły do drewna], urządzenia do strzyżenia
bydła [maszyny], urządzenia do rozlewania nawozu płynnego [maszyny], urządzenia do rozdrabiania i rozrzucania bel słomy [maszyny],
urządzenia do natrysku płomieniowego do palenia roślinności, urządzenia do napowietrzania [maszyny], traktory ogrodowe do koszenia trawników, suszarki ziarna, szpule do podkaszarek żyłkowych
do trawników i ogrodów, sprzęgła do przyrządów rolniczych, snopowiązałki, skaryfikatory [maszyny], silosokombajny, siewniki w postaci
przyczep do traktorów, siewniki rzędowe do maszyn rolniczych,
siewniki rzędowe [narzędzia rolnicze], siewniki rzędowe [części
do maszyn], sieczkarnie [maszyny], sieczkarnie elektryczne, siewniki
[maszyny], siewniki rolnicze, siewniki rzutowe, siewniki rzutowe
[sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów], urządzenia
do zbierania herbaty [maszyny], urządzenia do zraszania [maszyny],
urządzenia ogrodnicze napędzane elektrycznie, urządzenia spryskujące, w postaci przyczep, do użytku rolniczego, walce ogrodowe [maszyny], wałki spryskujące będące przyrządami ogrodniczymi, wałki
spryskujące będące przyrządami rolniczymi, wałki z kolcami [maszyny], wały [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów], wentylatory wyciągowe do przewozu ziaren, wentylatory wyciągowe
do upakowywania ziaren, wentylatory wyciągowe do zasysania ziaren, wialnie, wiązarki do siana, wykaszarki do trawy i zarośli [maszyny], wyrównywarki krawędzi trawy, wysięgniki spryskujące do ciągnięcia za pojazdami w celu opryskiwania hodowli rolnych,
wysięgniki spryskujące do przymocowywania do pojazdów w celu
opryskiwania hodowli rolnych, wysokowydajne kosiarki bijakowe,
zamiatarki do trawników [maszyny], zbiornik zasypowy na karmę dla
zwierząt [maszyny], zgrabiarki, zgrabiarki do trawników [maszyny],
zmechanizowane podajniki do karmienia dzikich zwierząt, zmechanizowane podajniki do karmienia zwierząt, zmotoryzowane kultywatory, żniwiarki, żniwiarki [sprzęt rolniczy w postaci przyczep
do traktorów], żniwiarki i snopowiązałki, 8 podnośniki, przybory
do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne i sztućce, ręcznie sterowane
narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, dźwigniki ręczne [narzędzia ręczne], lewarki uruchamiane ręcznie, podnośniki do motocykli obsługiwane ręcznie,
podnośniki na kółkach do pojazdów [ręcznie obsługiwane], stojaki
do podnośników ręcznych, przybory do manicure i pedicure, przybory do obcinania i usuwania włosów, przybory do układania włosów, przyrządy do ozdabiania ciała ludzkiego, elektryczne urządzenia do układania włosów, elektryczne żelazka parowe, elektryczne
żelazka płaskie z regulacją temperatury, grzebienie, zgrzebła [narzędzia ręczne], maszynki do strzyżenia do użytku osobistego [elektryczne i nieelektryczne], narzędzia ręczne do użytku przy kosmetycznych zabiegach pielęgnacyjnych, noże do obkrawania, noże
kowalskie, nożyce, nożyczki, ostrza nożyc, przybory do pedikiuru,
rozpylacze pompowane ręcznie, spraye [narzędzia obsługiwane
ręcznie], czerpaki [narzędzia ręczne], krajalnica spiralna do warzyw,
krajalnice do chleba [obsługiwane ręcznie], krajalnice do frytek, krajarki do ciasta, krajarki do jaj, nieelektryczne, krajarki do sera, krajarki
obsługiwane ręcznie, łopatki do ryb, kruszarki do lodu, nieelektryczne, noże ceramiczne, nieelektryczne szatkownice do rozdrabniania
czosnku, nieelektryczne noże kuchenne, nieelektryczne maszynki
do robienia makaronu, do użytku domowego, przyrządy do usuwania rybich łusek, otwieracz do puszek, obieraczki do warzyw [noże
ręczne], obieraczki do owoców, nieelektryczne, sztućce, szpachle
[narzędzia ręczne], ręczne roboty kuchenne, ręczne tasaki do warzyw, rębaki [noże], ręczne narzędzia do rąbania, narzędzia do uboju
zwierząt i przyrządy rzeźnicze, narzędzia rolnicze, ogrodnicze
i do kształtowania krajobrazu, narzędzia ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji, betoniarki obsługiwane ręcznie, drążki teleskopowe do narzędzi ręcznych, fartuchy na narzędzia, grzechotki [narzędzia ręczne], imadła kątowe (narzędzia ręczne), imadła metalowe,
lutownice nieelektryczne, nożyce, noże, narzędzia ręczne, moździerze i tłuczki, pręty kanalizacyjne, przyrządy do strzyżenia [ręczne],
przedłużenia dla narzędzi ręcznych, przecinaki do prucia szwów,
przecinaki [narzędzia ręczne], przecinacze, pompki ręczne do płynów, pompki ręczne, pasy na narzędzia, stojaki na narzędzia, ręczne
zaciski do blach, narzędzia do skórowania zwierząt, noże do uboju,
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noże myśliwskie, piły rzeźnicze [narzędzia obsługiwane ręcznie],
przybory i narzędzia do uboju zwierząt rzeźnych, przyrządy do ogłuszania bydła, grabie, dłuta kamieniarskie, haki ręczne, kielnie, kosy,
kosy obsługiwane ręcznie, kultywatory [narzędzia obsługiwane ręcznie], łopatki do nawozów, łopaty [narzędzia], przycinacze do drzew,
podkaszarki ręczne, piły ogrodnicze [ręcznie obsługiwane], oskardy,
kilofy, opielacze ręczne, noże dla ogrodników, motyki, maszyny
do przycinania żywopłotów [narzędzia obsługiwane ręcznie], narzędzia do usuwania pazurów u drobiu [narzędzia ręczne], narzędzia
do szczepienia drzew [narzędzia ręczne], narzędzia do odchwaszczania [ręczne], narzędzia do zbierania owoców [narzędzia ręczne], narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, narzędzia rolnicze, obsługiwane ręcznie, narzędzia ręczne dla leśnictwa, nieelektryczne
rozpylacze do noszenia na plecach, sierpy [narzędzia obsługiwane
ręcznie], sierpaki, sekatory ogrodnicze, ręcznie obsługiwane narzędzia do poganiania bydła, ręczne sadzaki ogrodnicze, ręczne narzędzia rolnicze, rozrzutniki nawozów [ręcznie obsługiwane], przyrządy
do obcinania gałęzi [ręcznie obsługiwane], widły, ubijaki [narzędzia],
szpadle [narzędzia], stemple do wypalania, młotki, młotki miękkie
i młoty, przyrządy do mocowania i łączenia, ręczne narzędzia do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni, dziurkacze numerujące, dźwignie, igły grawerskie, grzebienie, zgrzebła [narzędzia
ręczne], łomy, łyżki do opon, oplatarki [narzędzia ręczne], kombinerki, metalowe szczęki imadła, stemple do wypalania, ściski [narzędzia
ręczne], smarownice, rysiki [narzędzia ręczne], punktaki [narzędzia
ręczne], przebijaki [narzędzia], pistolety ręczne do wytłaczania masy
uszczelniającej, pistolety do uszczelniania, szpachle [narzędzia ręczne], wiertła [części narzędzi ręcznych], wyciągarki przewodów [ręczne],
zaciski stolarskie, zwornice stosowane do przytrzymywania obrabianych przedmiotów, 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, sprzęt
do nurkowania, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia do obróbki za pomocą
energii elektrycznej, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia optyczne,
wzmacniacze i korektory, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne,
utrwalone na nośnikach informacje i dane, aparatura i urządzenia
do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, aparatura
i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, komponenty elektryczne i elektroniczne, urządzenia fotowoltaiczne, elektryczne zespoły sieci zasilającej, konwertery prądu stałego/prądu
zmiennego, urządzenia do nieprzerywalnego zasilania elektrycznego [baterie], urządzenia do nieprzerywalnego zasilania energii [zasilacze UPS], zapalniki piezoelektryczne, baterie słoneczne do celów
przemysłowych, baterie słoneczne do użytku domowego, falowniki
fotowoltaiczne, fotodiody, fotowoltaiczne moduły słoneczne, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, anteny jako części składowe, obwody elektryczne i obwody drukowane, adaptery do wtyczek, adaptery prądu
zmiennego, antykatody, anteny płaskie strefowe, balasty do oprawek oświetlenia elektrycznego, bezpieczniki do urządzeń telekomunikacyjnych, bezpieczniki do pojazdów, bufory elektryczne, diody,
czytniki pasków magnetycznych, czytniki kart typu flash, czytniki
kart elektronicznych, czujniki termistorowe, chipy elektroniczne dla
producenta układów scalonych, cyrkulatory [elektryczne lub elektroniczne podzespoły], elektryczne panele kontrolne, elektryczne lub
elektroniczne moduły kontrolno -sterujące, elektroniczne tabliczki
dotykowe [touchpad], elektrody, elektrody grafitowe, ekrany dotykowe [elektroniczne], elastyczne powłoki (osłony) do kabli elektrycznych, elementy elektroniczne stosowane w maszynach, elektryczne
złącza wtyczkowe, elektryczne złącza dopasowujące, elektryczne
złącza, iskierniki próżniowe, interfejsy szyn, gniazdka, wtyczki i inne
kontakty [złącza elektryczne], fotokomórki, fotorezystory, kontaktrony, katody, karty pamięci typu flash, karty pamięciowe, łączniki elektryczne, lampy mikrofalowe, lampy fotoelektronowe, odbiorniki radiowe do pilotów, odbiorniki elektryczne, obudowy urządzeń
elektrycznych, napędy dysków optycznych, nadajniki radiowe do pilotów, nadajniki indukcyjne, moduły zasilania, moduły pamięciowe,
płyty pamięci, płytki półprzewodnikowe, płytki krzemowe, płytki
przełączników elektrycznych, panele światłowodowe, panele dotykowe, oscylatory, odłączniki, ograniczniki napięcia, płyty słoneczne,
pręty przewodzące, półprzewodniki, przekaźniki nadmiarowe, przekaźniki koncentryczne, przekaźniki elektromagnetyczne, przejściów-
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ki do kabli, podzespoły elektrotechniczne, przełączniki temperaturowe, przełączniki uniwersalne [elektroniczne], rurki światłoczułe, rurki
wskaźnikowe do badania jonów, rezystory zmienne, rezystory nastawne [potencjometry], rezystory indukcyjne, radiatory, sprzęt
do odczytywania kart, skrzynki zaciskowe, skrzynki zasilające,
skrzynki bezpiecznikowe, triody, tetrody, termistory, tensometry, zaślepki elektryczne, zaciski uziomowe, złącza elektryczne, złącza radarowe, 10 akcesoria wspomagające współżycie seksualne, aparaty
do ochrony słuchu, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne,
artykuły do karmienia i smoczki, artykuły ortopedyczne i przyrządy
ułatwiające poruszanie się, meble i pościel do celów medycznych,
sprzęt do przenoszenia pacjentów, odzież medyczna, protezy
i sztuczne implanty, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, elektryczne przyrządy do masażu, urządzenia do izolacji dźwięku do użytku
medycznego, zatyczki do uszu do ochrony przed hałasem, artykuły
antykoncepcyjne, przyrządy i przybory dentystyczne, urządzenia
do diagnostyki, badania i kontroli, urządzenia, narzędzia i przybory
chirurgiczne i do leczenia ran, analizatory automatyczne do ciał obcych w płynach ustrojowych [do użytku medycznego], analizatory
automatyczne do płynów ustrojowych [do celów medycznych], aparatura do leczenia dolegliwości płucnych, aparatura do radioterapii,
aparatura medyczna wspomagająca oddychanie, aparatura porodowa dla bydła, aplikatory do leków, aspiratory do nosa, autoklawy
do celów medycznych, bańki lekarskie, bandaże z pianki poliuretanowej [do podtrzymywania], bandaże usztywniające do celów chirurgicznych, bandaże unieruchamiające do przygotowywania szyn,
bandaże unieruchamiające do przygotowywania opatrunków gipsowych, bandaże uciskowe do podtrzymywania części ciała, bandaże
elastyczne, ekstraktory śluzu, druty chirurgiczne [do cerklarzu], dreny do ssaka do celów medycznych, dializatory, defibrylatory, czujniki
i alarmy do monitorowania pacjentów, cewniki sercowo-naczyniowe,
gąbki sztuczne do celów medycznych, futerały na instrumenty medyczne, fotele do celów medycznych lub dentystycznych, filtry z zasilaniem do użytku medycznego, filtry krwi do użytku pozaustrojowego,
filtry do krwi i składników krwi, filtry antywirusowe z wymiennikiem
ciepła do użytku medycznego, filtry antybakteryjne z wymiennikiem
ciepła do użytku medycznego, elektrody elektrofizjologiczne, elektrody do defibrylatora i/lub kardiowertera, elektrody do odczytu parametrów elektrofizjologicznych, inhalatory, igły iniekcyjne, igły do insuflacji, igły do celów medycznych, igły do akupunktury, gwoździe
śródrdzeniowe, gwoździe śródszpikowe, irygatory do nosa, instrumenty urologiczne, inkubatory, lancety, kompresy termoelektryczne, kleszcze płucne, lampy do celów medycznych, medyczne aparaty
ortopedyczne, medyczne komory ciśnieniowe, lasery do celów medycznych, medyczne pompy infuzyjne, medyczne połączenia śrubowe, medyczne urządzenia emitujące promieniowanie, nebulizatory,
osłony na oczy do użytku medycznego, osłony do przyrządów medycznych, osłony na oczy do użytku chirurgicznego, podkładki podbrzuszne, peny [wstrzykiwacze], pompy do użytku weterynaryjnego,
pompy do użytku medycznego przy ekstrakcji pary, pompy do użytku medycznego przy ekstrakcji gazów, pompy do celów medycznych
do ekstrakcji płynów, pojemniki specjalnie przystosowane do usuwania strzykawek, przyrządy do pobierania krwi, przyrządy do leczenia światłem widzialnym, przyrządy do dożylnego podawania lekarstw do celów medycznych, przyrządy do autologicznego
przetwarzania krwi, przyrządy do analizy hipotermii, przybory
do mycia wgłębień ciała, przyborniki dla chirurgów i lekarzy innych
specjalności, przezroczyste osłony na twarz do użytku przez personel medyczny, przenośny sprzęt medyczny do epilacji, pompy infuzyjne do podawania lekarstw, przyrządy telemetryczne do zastosowań medycznych, przyrządy położnicze, przyrządy okulistyczne,
przyrządy medyczne do zastosowania na ciałach zwierząt, przyrządy
farmaceutyczne, przyrządy do zespalania [anastomozy], przyrządy
do przeprowadzania reanimacji przy porodach wysokiego ryzyka,
rozwieracze ginekologiczne, rozszerzacze przestrzeni międzykręgowej, resuscytatory, pudełka przystosowane na odpady medyczne,
słomki do użytku weterynaryjnego, strzykawki do usuwania jadu,
strzykawki do celów medycznych, spinacze do bandaży, tkaniny
chroniące przed promieniowaniem do użytku w leczeniu terapeutycznym zwierząt, tkaniny chroniące przed promieniowaniem
do użytku w leczeniu terapeutycznym, tacki medyczne, sztuczne
krtanie, stymulator serca, stymulatory mózgu, wkładki do nosa, źródła światła do użytku medycznego, 11 akcesoria zabezpieczające
i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, filtry do użytku przemysłowego i domowego, instalacje do obróbki przemysłowej, instalacje
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i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, instalacje i urządzenia
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia do suszenia, palniki, bojlery i podgrzewacze, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia
i obróbki żywności i napojów, ekonomizery paliwa, parowniki, regulatory gazu, ręczne zawory hydrauliczne, urządzenia do kontroli zaopatrzenia w wodę, zawory odcinające do regulacji przepływu wody,
zawory odcinające do regulowania gazu, zawory kulowe, zawory
mieszające [kurki], zawory mieszające prysznicowe, zawory kontroli
poziomu, zawory stanowiące części systemów zraszaczy, zestawy filtrów i silniczków do akwariów, zawory regulacyjne do wody [akcesoria regulacyjne], zawory regulujące poziom w zbiornikach, zawory
kontrolujące wodę do zbiorników z wodą, zawory [krany] jako części
instalacji sanitarnych, elektrostatyczne filtry powietrza, elektryczne
filtry do oczyszczania wody przeznaczone do użytku domowego, filtry [części instalacji domowych lub przemysłowych], filtry do klimatyzacji, filtry do oczyszczania powietrza, filtry do oczyszczania gazów
odlotowych, filtry do stawów, filtry do urządzeń zaopatrujących
w wodę, filtry do uzdatniania wody, filtry kurzu, filtry powietrza, filtry
do wody pitnej, filtry do wody, membrany do filtrowania wody, piekarniki i piece przemysłowe (nie do żywności i napojów), urządzenia
do obróbki chemicznej, instalacje oczyszczania ścieków, instalacje
przemysłowe do filtrowania cieczy, reaktory biologiczne do klarowania ścieków przemysłowych, urządzenia i instalacje do odprowadzania ścieków, urządzenia odstojnikowe na odpady, aparatura i instalacje chłodnicze, chłodnice i podgrzewacze wody, chłodnie, chłodziarki
gazowe, elementy chłodnicze, instalacje chłodnicze, maszyny i urządzenia do wytwarzania lodu, kriozamrażarki, urządzenia chłodzące,
płyty mrożące, schładzacze do akwariów, separatory do usuwania
kondensacji poprzez schładzanie, skrzynki na mięso [chłodzące], zamrażarki, wężownice chłodzące, urządzenia kriogeniczne, urządzenia
do głębokiego mrożenia, urządzenia do zamrażania artykułów spożywczych, 12 lądowe pojazdy i środki transportu, pojazdy do poruszania się po wodzie, bezzałogowe pojazdy przewozowe, instalacje
do transportu linowego, pojazdy bezzałogowe, pojazdy do transportu zwierząt, pojazdy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, pojazdy elektryczne, pojazdy kierowane automatycznie, pojazdy napędzane energią wiatru, wojskowe pojazdy transportowe,
samochody, samojezdne pojazdy załadowcze, samobieżny pojazd
elektryczny, części i akcesoria do pojazdów do poruszania się po wodzie, części i akcesoria do pojazdów lądowych, koła, opony i gąsienicowy układ bieżny, części konstrukcyjne do pociągów, części nadwozia pojazdów, elementy do hamulców do pojazdów, łączniki
hydrauliczne do pojazdów, konstrukcje kadłubowe do pojazdów,
hydrauliczne systemy kontrolne do pojazdów, izolowane części nadwozia pojazdów, hydrauliczne serwozawory stanowiące części systemów hydraulicznych pojazdów, nadwozia pojazdów, osie napędzane
do zmiany masy ładunku pojazdu, podwozia pojazdów, platformy
załadunkowe do pojazdów, resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, ramy z kołami do przemieszczania przedmiotów, tłumiki
drgań skrętnych do pojazdów, turbiny gazowe do pojazdów lądowych, żaluzje do pojazdów, zawieszenia do pojazdów, widły do wózków widłowych, zbiorniki paliwa do pojazdów, zbiorniki paliwa
z tworzyw sztucznych do pojazdów, zderzaki do pojazdów, zestawy
hamulcowe do pojazdów, barki [łodzie], cysterny, elektrycznie napędzane pojazdy wodne, holowniki, łodzie, promy, pojazdy morskie,
zdalnie sterowane pojazdy podwodne [ROV] do transportu, wodne
pojazdy mechaniczne, tratwy, 16 jednorazowe produkty papierowe,
kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, materiały drukowane, materiały filtracyjne z papieru, materiały i środki dla
artystów i do dekoracji, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, papier i karton, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, bielizna
stołowa papierowa, bieżniki stołowe papierowe, chorągiewki papierowe, chusteczki celulozowe do celów kosmetycznych, chusteczki
papierowe do użytku kosmetycznego, chłonne arkusze papieru lub
plastiku do pakowania żywności, maty papierowe, papier chłonny,
papier higieniczny, transparenty z papieru, książki, afisze, plakaty,
agendy, almanachy [roczniki], aplikacje w postaci kalkomanii, arkusze informacyjne, arkusze wyników, arkusze z nutami w formie drukowanej, arkusze znaczków pamiątkowych, banery wystawowe wykonane z kartonu, banery wystawowe z papieru, bilety, bilety
wstępu, biuletyny [materiały drukowane], biuletyny informacyjne,
bloczki do zapisywania wyników, czasopisma z plakatami, czasopisma o tematyce ogólnej, czasopisma prawnicze, czasopisma kompu-
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terowe, czasopisma muzyczne, czasopisma branżowe, czasopisma
[periodyki], broszury drukowane, drukowane karty odpowiedzi, drukowane karty informacyjne, drukowane arkusze informacyjne, drukowane ankiety, druki handlowe, dodatki do gazet w postaci czasopism, drukowane wykresy, drukowane raporty z badań, drukowane
raporty konsumenta, drukowane programy zajęć, drukowane notatki z seminariów, drukowane nagrody, drukowane materiały piśmienne, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane komunikaty
prasowe, drukowane karty okolicznościowe z zapisanymi informacjami elektronicznymi, gazety, fotografie oprawione i nieoprawione, formularze rachunkowe, formularze czyste, formularze [blankiety, druki],
fiszki, etykiety adresowe, drukowany materiał promocyjny, kalendarze drukowane, kartki z życzeniami, kartki z podziękowaniami, kartki
świąteczne, krzyżówki, komunikaty prasowe [materiały drukowane],
komiksy, katalogi, karty wyników, karty z pytaniami, karty pocztowe,
karty okolicznościowe, monografie, medyczne czasopisma fachowe,
materiały drukowane w postaci próbek kolorów, materiały drukowane do celów instruktażowych, mapy drogowe, listy informacyjne, kupony, księgi gości, książki do podpisu, książeczki do kolorowania,
oprawione plakaty, organizery osobiste, okolicznościowe znaczki
pocztowe, naklejki [kalkomanie], nalepki na zderzaki pojazdów, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], programy komputerowe w formie drukowanej, programy imprez, poradniki strategiczne do gier
w karty, podręczniki użytkownika do sprzętu komputerowego, podręczniki pomocnicze do nauki, podręczniki instruktażowe do celów
nauczania, plany, spisy, rękopisy książek, roczniki [publikacje drukowane], reprodukcje obrazów, reklamy drukowane, publikacje promocyjne, publikacje edukacyjne, prospekty, ulotki instrukcyjne, ulotki
farmaceutyczne, ulotki drukowane, teczki konferencyjne, tablice
ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, szkice, sprawozdania drukowane, zeszyty ćwiczeń z naklejkami, zbiory orzeczeń sądowych, zaproszenia, zawiadomienia [artykuły papiernicze], wizytówki, ulotki reklamowe, maszyny biurowe, materiały drukarskie i introligatorskie,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, artykuły biurowe, artykuły
papiernicze do pisania, etui na przybory do pisania, dzienniki pokładowe, czyste dzienniki, czyste papierowe zeszyty, kartki do notowania, etykiety z tworzyw sztucznych, kątowniki kreślarskie, karty rejestracyjne, karty z nazwiskami, karty indeksowe [artykuły papiernicze],
karty czyste, kartoteki, materiały piśmienne, linijki, krzywiki, okładki
na akta, okładki na agendy, notesy, notatniki, organizery na biurko,
pieczęcie opłatkowe, pieczątki pamiątkowe [plomby], pojemniki
na akta, segregatory na przepisy, segregatory ringowe, segregatory
do prezentowania, segregatory, rozszywacze, rejestry do kartotek,
rejestry, księgi główne [książki], teczki papierowe, 21 przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, sprzęt i artykuły
do sprzątania i czyszczenia, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki
wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, szczotki i artykuły szczotkarskie, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, zastawa stołowa,
przybory kuchenne i pojemniki, akwaria i wiwaria, przyrządy do tępienia szkodników i robactwa, czerpaki do karmy dla psów, domki
dla ptaków, druciane szczotki dla koni, elektroniczne dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, filtry do stosowania w kuwetach dla
kotów, grzebienie dla zwierząt, grzebienie przeznaczone dla zwierząt domowych, karmniki dla ptaków w postaci pojemników, klatki
dla ptaków, klatki dla zwierząt domowych, klatki dla ptaków domowych, klatki druciane na zwierzęta domowe, koryta, kuwety dla zwierząt domowych, łopatki do usuwania nieczystości zwierząt domowych, sztuczne jajka podkładowe, szczotki do oporządzania koni,
szczecina zwierzęca [szczotkarstwo], pojemniki na żywność dla zwierząt domowych, pojemniki na ptasie nieczystości, pojemniki na karmę dla ptaków, plastikowe pojemniki do dozowania napojów dla
zwierząt domowych, obrączki dla ptaków, podajniki karmy dla małych zwierząt, metalowe klatki do użytku domowego, metalowe koryta dla bydła, metalowe miski dla bydła, miski na karmę i wodę dla
zwierząt domowych, niemechaniczne poidła dla zwierząt domowych w postaci przenośnych dystrybutorów wody i płynów, niezmechanizowane podajniki karmy dla zwierząt, żłoby dla zwierząt, deski
do prasowania, drewniane prawidła do butów, elektryczne urządzenia do usuwania kłaczków, elementy napinające do odzieży, golarki
do ubrań na baterie, haczyki do zapinania guzików, kosze na pranie,
nieelektryczne przybory do pastowania butów, ramy do suszenia
odzieży z zachowaniem kształtu, rękawice do polerowania butów,
suszarki do ubrań, łyżki do butów ściereczki ochronne do prasowa-
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nia, wycieraczki ze szczotkami [skrobaczki do oczyszczania butów],
urządzenia do rozciągania rękawiczek, suszarki na pranie, donice ceramiczne, donice szklane, donice z tworzyw sztucznych, doniczki
okienne, dysze do węży, dysze do węży zraszających, dysze rozpylające z tworzyw sztucznych, konewki, misy na dekoracje kwiatowe,
misy na rośliny, osłony na doniczki nie z papieru, plastikowe wieka
na doniczki, podpórki, uchwyty do kwiatów i roślin [układanie kwiatów], podłużne końcówki do spryskiwania do węży ogrodowych,
wsporniki do podtrzymywania kwiatów doniczkowych, wkłady
do tac do wysiewu nasion, wazony ze szkła, wazony, wazony na kwiaty, wazony z metali szlachetnych, uchwyty do bukietów, terraria wewnętrzne [wiwaria], terraria domowe [uprawa roślin], strzykawki
na wodę do opryskiwania roślin, strzykawki do stosowania w cieplarniach, strzykawki do użytku w ogrodzie, spryskiwacze, pojemniki
na kwiaty, pojemniki do przesadzania roślin, pojemniki na kompost
do użytku domowego, artykuły do czyszczenia zębów, balie, buteleczki do nakładania farby do włosów, ceramiczne pokrywki na pojemniki do chusteczek higienicznych, dopasowane uchwyty na produkty do układania włosów, dozowniki do kosmetyków, dozowniki
chusteczek do twarzy, dozowniki do ręczników papierowych, dozowniki mydła, gąbki, grzebienie, dozowniki szamponu, dozowniki
produktów do mycia ciała, nebulizatory do celów domowych, nieelektryczne urządzenia do usuwania makijażu, myjki złuszczające
do skóry ciała, mydelniczki, miseczki, miednice [naczynia], kapcie
złuszczające skórę stóp, kosmetyczki [wyposażone], kosmetyczki
na przybory toaletowe, pędzle kosmetyczne, płatki złuszczające
do stóp, pędzle do golenia, przepychacze do toalet, pojemniki na kosmetyki, pojemniki na mydło, nocniki, paski dla wizażystów, piankowe separatory palców u nóg, do użytku podczas pedicure, pojemniki
do przechowywania akcesoriów do włosów do użytku w gospodarstwie domowym, słoiki na waciki bawełniane, szablony stosowane
przy nakładaniu makijażu, puszki do pudru, rozpylacze do perfum,
puderniczki [puste], przybory toaletowe, przyrządy do demakijażu,
przyrządy do drapania skóry głowy, umywalki [miski, nie części instalacji sanitarnych], szklane ampułki na leki, puste, szpatułki kosmetyczne, tacki do użytku przy polerowaniu paznokci u rąk, uchwyty
do szczotek toaletowych, szczoteczki do brwi, szczoteczki do higieny
osobistej, szczoteczki do oczyszczania skóry, szczoteczki do paznokci, szczoteczki do tuszu do rzęs, szczotki kąpielowe, szczotki
obrotowo -dźwiękowe do pielęgnacji skóry, szczotki złuszczające, zakraplacze bez zawartości, do celów kosmetycznych, wieszaki na ręczniki, wiadra płócienne, wanienki dla niemowląt, wanienki z tworzywa sztucznego dla dzieci, wanienki dla niemowląt przenośne,
wiaderka z tworzyw sztucznych do przechowywania zabawek do kąpieli, aparatura do aromatyzowania powietrza, kosze na śmieci, aplikatory wosku podłogowego, do montażu na rączce mopa, bawełna
do czyszczenia, deski do prania [tary], dopasowane dozowniki papieru do wycierania, osuszania, polerowania i czyszczenia, dozowniki
do detergentów, nieelektryczne froterki do podłogi, nieelektryczne
aplikatory szamponów do dywanów, mopy, miotły, lejki, kubły, ircha
do czyszczenia, rękawice gumowe do użytku domowego, rękawice
do ścierania kurzu, rękawice do prac domowych z tworzyw sztucznych, rękawice do polerowania, rolki do usuwania kłaczków, pakuły
czyszczące, piłeczki do suszarki, obrotowe suszarki do bielizny, odkurzacze nieelektryczne, ściereczki do szyb, ściereczki do szorowania,
ściągaczki do oczyszczania naczyń, ściereczki do kurzu, skóra do polerowania, skrobaczki do użytku domowego, szczotki do butelek
do karmienia, stalowa wełna do czyszczenia, szczotki do czyszczenia
części rowerowych, szczotki do czyszczenia garnków, szczotki
do czyszczenia kominków, szczotki do czyszczenia kół samochodowych, szczotki do czyszczenia obuwia, szczotki do czyszczenia pojemników, szczotki do czyszczenia statków, ściereczki antystatyczne
do użytku domowego, ściereczki do czyszczenia soczewek aparatów
fotograficznych, ściereczki do czyszczenia złączy światłowodowych
ściereczki do czyszczenia wykonane z celulozy, szufelki do zamiatania, szmaty do podłóg, szmatki skórzane do czyszczenia, szmatki
do czyszczenia, szczotki podłączane do węży ogrodowych, szczotki
przystosowane do pobierania środków czyszczących, szczotki
do sprzątania, wiadra na kółkach, wiadra do płukania, wata szklana
inna niż do izolacji, uchwyty na gąbki, urządzenia i aparaty nieelektryczne do polerowania, do celów domowych, zmywaki ścierne, artykuły porcelanowe do celów dekoracyjnych, ceramiczne dzieła sztuki,
figurki z terakoty, ozdobne kule szklane, ozdobne modele wykonane
z porcelany, ozdobne pudełka szklane, talerze pamiątkowe, tabliczki
szklane, tabliczki porcelanowe, szyldy szklane, szyldy porcelanowe,
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statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, skarbonki, nie z metali
szlachetnych, elektryczne obrotowe szczotki do włosów, elektryczne
szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, szczotki, arkusze szklane barwione [nie do użytku w budownictwie], częściowo obrobione
szkło [z wyjątkiem szkła budowlanego], kwarc topiony, porowate
szkło, płyty ze szkła, inne niż dla budownictwa, spiekane szkło
z otwartymi porami, szklane pręty, szkło bezpieczne do instalacji
w pojazdach, szkło częściowo przetworzone, szkło emaliowane,
szkło płaskie zbrojone, nie do celów budowlanych, szkło prasowane,
szkło półobrobione odporne na wysoką temperaturę, szkło mleczne,
szkło lustrzane, szkło laminowane [inne niż używane w budownictwie], szkło hartowane [nie do użytku w budownictwie], szkło odbijające ciepło [półobrobione], szkło opalizujące, szkło nieprzetworzone,
szyby, sztabki szklane nie do celów budowlanych, szkło świecące
[nie do użytku w budownictwie], szkło z przewodnikami elektrycznymi, szkło wzorzyste, nie do użytku w budownictwie, szkło z cienkimi
przewodnikami elektrycznymi, szkło profilowane [półprodukt], biodegradowalne miski, biodegradowalne miski na bazie masy papierniczej, autoklawy nieelektryczne do użytku domowego, aluminiowe
formy do wypieków, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria
barowe, 29 jaja ptasie i produkty z jaj, mięso i wędliny, nabiał i substytuty nabiału, oleje i tłuszcze, przetworzone owoce, warzywa
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), ryby, owoce
morza i mięczaki, białka jajek, białko do celów kulinarnych, jaja, substytuty jaj, żółtka jajek, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), befsztyk z siekanej wołowiny (hamburger), burgery z indyka, chorizo
[kiełbasa hiszpańska], cielęcina, drób, dziczyzna, ekstrakty drobiowe,
ekstrakty mięsne, filety z piersi kurczaka, flaki, foie gras [pasztet
sztrasburski], galaretki mięsne, golonka, gotowe posiłki z drobiu
[drób jako główny składnik], gotowe posiłki z mięsa [mięso jako
główny składnik], gotowe posiłki składające się głównie z dziczyzny,
gotowe posiłki zawierające [głównie] boczek, gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, głęboko mrożony drób, głęboko mrożony
kurczak, kurczak, kotlety wieprzowe, konserwy drobiowe, kiełbasy
wędzone, kiełbasy, kaszanka, jagnięcina, przetworzona, hamburgery, hot dogi w cieście kukurydzianym, indyk, pasztety, pastrami,
paczkowane mięso, niegotowane płaskie kotleciki hamburgerowe,
mus z kurczaka, mięso świeże, mięso z indyka, mięso wędzone, mięso
w puszce [konserwy], mięso mrożone, mięso pokrojone w plastry,
mięso solone, mięso konserwowane, mięso mielone [mięso siekane],
mięso kiełbasiane, kurczak smażony, kurczak liofilizowany, marynowane nóżki wieprzowe, mielonki (konserwy), mięsa wędzone, świeży
drób, szaszłyki, suszone mięso, suszona wołowina w paskach, surowe
kiełbasy, substytuty drobiu, steki z mięsa, salami, przetworzone produkty mięsne, produkty z jagnięciny, produkty z indyka, podroby,
pieczony kurczak, peklowana wołowina w puszce, pieczeń wołowa,
wędliny, wątroba, wołowina w plastrach, yakitori, wołowina, wieprzowina, wełna mięsna, wieprzowina konserwowa, wieprzowina
konserwowana, szynka, szpik kostny zwierzęcy jadalny, produkty serowarskie, biały ser, biały ser z chudego mleka [quark], biały miękki
ser twarogowy, bita śmietana, dipy serowe, desery na bazie sztucznego mleka, dulce de leche [mleko skondensowane], fondue serowe,
jogurt, jogurty pitne, koktajle lodowe, koktajle mleczne, kwaśna
śmietana, krem na bazie masła, mleko skondensowane, mleko sojowe [substytut mleka], mleko sfermentowane, mleko owcze, mleko
organiczne, mleko odtłuszczone, mleko o różnych smakach, mleko
krowie, mleko kozie, mleko, maślanka, masło ghee, masło czosnkowe, masło, margaryna, podpuszczka, paluszki z mozzarelli, paluszki
serowe, napoje z jogurtu, napoje z produktów mlecznych, napoje
na bazie mleka, napoje na bazie jogurtu, napoje mleczne z przewagą
mleka, napoje mleczne zawierające owoce, napoje mleczne aromatyzowane, mleko zagęszczone, mleko w proszku do celów spożywczych, mleko w proszku o różnych smakach, do przyrządzania napojów, mleko w proszku, sery topione, serwatka, ser z ziołami, ser
śmietankowy, serek mascarpone, sery dojrzewające, ser wędzony, ser
w proszku, ser z mleka koziego, ser z przyprawami, ser owczy, ser pleśniowy, ser twardy, ser twarogowy, ser typu twarogowego, ser cheddar, ser francuski, cancoillotte, ser mieszany, ser miękki, ser o niskiej
zawartości tłuszczu, przetwory twarożkowe, przetworzony ser, salceson, riażenka [prażone zsiadłe mleko], śmietanka do kawy w proszku,
śmietana tłusta, zsiadłe mleko, zabielacze do napojów, tofu, tempeh,
twaróg, suszona serwatka, substytuty masła, substytuty serów, substytuty margaryny, substytuty kwaśnej śmietany, starty ser, ekstra
oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, koncentrat masła, masła solone, masło do użytku w gotowaniu, masło kakaowe, masło klarowane,
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masło kokosowe [olej kokosowy], olej arachidowy [do celów spożywczych], masło z nasion, olej chili, olej canola, olej kostny, jadalny, olej
i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], olej sezamowy, olej rzepakowy jadalny, olej palmowy jadalny, łój spożywczy, oleje z przyprawami, oleje uwodornione do celów spożywczych, oleje smakowe,
oleje jadalne, oleje do gotowania, wyroby z masła, tłuszcze roślinne
do gotowania, tłuszcze do gotowania, tłuszcz wołowy, smalec,
tłuszcz piekarski, oleje zwierzęce do celów spożywczych, oliwa z oliwek, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony spożywcze na bazie orzechów, preparaty do produkcji bulionu, bulion w postaci granulek, bulion wołowy, bulion z cielęciny, buliony, caponata
[duszone warzywa], błyskawiczne zupy miso, chipsy bananowe,
chipsy sojowe, chipsy warzywne, chipsy z juki, chipsy ziemniaczane,
chipsy ziemniaczane w formie paluszków, chowder (zupa rybna), gotowe dania warzywne, gotowe dania składające się głównie z mięsa,
gotowe dania składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw,
gotowanych jajek i bulionu (oden), galaretki rybne, falafel, frytki
ziemniaczane, ekstrakty o smaku pieczeni wołowej, ekstrakty do zup,
dipy na bazie produktów mlecznych, desery owocowe, dipy, desery
wykonane z produktów mlecznych, 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 [doenjang-jjigae], danie gotowe w skład którego wchodzą
przede wszystkim fermentowane warzywa, wieprzowina i tofu
[kimchi-jjigae], klopsiki drobiowe, kimchi z pokrojonej w kostkę rzodkwi [kkakdugi], kiełbaski wegetariańskie, kiełbaski w cieście, kiełbaski rybne, gulasze, mieszanki do zup, kurczak teriyaki, krążki z cebuli,
krokiety z kurczaka, krewetki w cieście kokosowym, kostki bulionowe, knedle ziemniaczane, koncentraty rosołowe, koncentraty zup,
konserwowa wieprzowina z fasolą, posiłki chłodzone przygotowane
z ryb, płatki ziemniaczane, placki smażone, pasty do zup, pasta z cukinii, parzona zupa z jajek, orzechy z przyprawami, owoce w polewie
cukrowej na patyku, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy prażone, omlety, oliwki nadziewane, nadziewane skórki z ziemniaków,
oliwki nadziewane czerwoną papryką, rosół na bazie kości wołowych
[seolleongtang], rosół [zupa], purée ziemniaczane, przygotowane ślimaki, przetwory do zup jarzynowych, przekąski na bazie ziemniaków, potrawy mięsne gotowane, posiłki gotowane składające się
głównie z ryb, wstępnie ugotowana zupa miso, wstępnie ugotowana
zupa, white pudding [rodzaj kaszanki bez krwi], warzywa w słoikach,
soja [przetworzona], skwarki, sałatki na bazie ziemniaków, sałatki gotowe, sałatki podawane na przystawkę, sałatki z roślin strączkowych,
ryba z frytkami, żywność chłodzona składająca się głównie z ryb,
zupy w puszkach, zupy błyskawiczne, zupy, zapakowane zestawy
obiadowe składające się głównie z owoców morza, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z dziczyzny, zagęszczone
sosy pomidorowe, wywar z kurczaka, wywar rybny, wywar z warzyw,
wywar, bulion, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, aloes spożywczy, bakłażany przetworzone, batony na bazie orzechów i nasion, cebula konserwowana, chipsy ziemniaczane w postaci
przekąsek, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, galaretka z korzenia
dziwidła, riviera [konnyaku], fermentowane kiełki bambusa, ugotowane i konserwowane w soli [menma], fasola, ekstrakty z warzyw
do konsumpcji, ekstrakty warzywne do gotowania [soki], ekstrakty
warzywne do gotowania, ekstrakty alg do celów spożywczych, ekstrakty z pomidorów, czosnek konserwowy, kapusta kwaszona, kandyzowane przekąski owocowe, jadalne suszone kwiaty, jadalne nasiona
słonecznika, jadalne kwiaty, przetworzone, grzyby konserwowane,
grzyby gotowe do spożycia, groszek konserwowy, groszek, przetworzony, gotowane owoce, gotowane ziemniaki, gotowe produkty z warzyw, kłącza przetworzone, lecytyna do celów kulinarnych, listownica (wodorost morski) [przetworzony], mandarynki [konserwowe],
marynowana ostra papryka, marchewki, krokiety, korniszony, konserwy, marynaty, kokos przetworzony, konserwowane papryczki
chilli, nasiona przetworzone, nasiona jadalne, mrożone owoce, mrożone pędy bambusa, miąższ owoców, mrożona kapusta pekińska,
migdały mielone, mieszanki warzywne, mielone orzechy, mieszanki
owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych, owoce aromatyzowane, owoce glazurowane, orzechy łuskane, ostre zielone pa-
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pryczki, przetworzone, orzechy ziemne konserwowe, orzechy ziemne przetworzone, oliwki [przetworzone], oliwki konserwowane,
oliwki, gotowane, piccalilli [marynowane warzywa w pikantnym sosie musztardowym], pasztet warzywny, pasta z owoców, pasta arachidowa, pasta czosnkowa, pasta z anchois, pasta z karczochów,
owoce marynowane, owoce konserwowane w słoikach, owoce konserwowane w plasterkach, w słoikach, owoce konserwowane w alkoholu, płatki z kiwi, płatki z brzoskwini, płatki kokosowe, płatki jabłkowe, produkty z suszonych owoców, pomidory, przetworzone,
pokrojone warzywa, pomarańcze, przetworzone, pomidory konserwowane, pikle, pigwy, przetworzone, przetworzone morele, przetworzone kiełki fasoli, przetworzone jabłka, przetworzone cebule, przetworzone buraki, przetworzone brzoskwinie, przetworzona spirulina,
przetworzona trawa cytrynowa, przetworzone awokado, przeciery
warzywne, przeciery owocowe, proszki warzywne, proszki owocowe,
przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie suszonych owoców,
przetwory owocowe [dżemy] śliwki suszone śliwki konserwowe, smażone plantany, skórki owocowe [suszone purée owocowe], skórki
owocowe, rodzynki, rośliny strączkowe przetworzone, przyprawione
wodorosty jadalne [jaban-gim], przetworzone słodkie ziemniaki,
przetworzone szalotki [wykorzystywane jako warzywo, a nie jako
przyprawa], przetworzone purée z oliwek, przetworzone owoce liczi,
suszone mango, suszone jadalne wodorosty, suszone jadalne algi,
suszone grzyby jadalne, suszona soja, suszona papaja, suszona żurawina, suszone daktyle, suszona galaretka agarowa w kawałkach [kanten], substytuty mięsa na bazie warzyw, soki roślinne do gotowania,
soki owocowe do gotowania, sok pomidorowy do gotowania, soczewica suszona, soja konserwowa do użytku spożywczego, soczewica
konserwowana, soja, przetworzona, warzywa przetworzone, warzywa mrożone, warzywa marynowane, warzywa grillowane, warzywa
gotowane, uprzednio pokrojone warzywa do sałatek, truskawki konserwowane, suszone wodorosty spożywcze [hoshi-wakame], ziemniaki, przetworzone, ziemniaki, konserwowane, zielony rozpołowiony groszek, zapiekanka z bakłażanów, wiórki kokosowe, wiśnie
koktajlowe, warzywa suszone, czereśnie, przetworzone, galaretki
owocowe, dyniowate [rośliny, konserwowane], groch dzielony, groch
łuskany, groch żółty dzielony, konserwowane warzywa, odsmażana
fasola, nerki zwierząt [podroby mięsne], nasiona słonecznika przetworzone, marynowana rzodkiewka, owoce przetworzone, owoce
w plasterkach, konserwowe, pokrojone owoce, pokrojone sałatki warzywne, pasty rybne i z owoców morza, ciasto z krabem, dorady
[czerwone lucjany, nieżywe], filety rybne, gładzica, nieżywa, homary,
nieżywe, ikra rybia przetworzona, kawior, nieżywe mięczaki, langusty, kraby [nieżywe], krewetki [nieżywe], krab, konserwowane produkty rybne w słoikach, konserwowe owoce morza, konserwy rybne,
przeciery rybne, potrawy rybne, ośmiornice [nieżywe], paluszki rybne, pasta z ikry kraba, pasta rybna, pasta z owoców morza ślimaki,
ryby solone, ryby suszone, ryby wędzone, ryby przetworzone, ryby
prażmowate, nieżywe, ryby mrożone, ryby marynowane, ryby konserwowane, żółwie o miękkich skorupach [nieżywe], żywność przygotowywana z ryb, węgorze, nieżywe, steki z ryb, solone i fermentowane owoce morza [jeotgal], 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, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, syropy i melasa, słodkie
polewy i nadzienia, artykuły spożywcze ze słodzika do słodzenia deserów, cukier, brązowy cukier, cukier biały, słodziki naturalne, propolis, produkty spożywcze z cukru do słodzenia deserów, produkty
spożywcze z cukru do przyrządzania deserów, preparaty z glukozy
do celów spożywczych, produkty spożywcze wytwarzane ze słodzików do przyrządzania deserów, polisacharydy do użytku jako żywność do spożycia przez ludzi, naturalny miód dojrzały, miód, fruktoza
do celów spożywczych, substytuty cukru, substytuty miodu, surowe
plastry miodu, słodziki naturalne w postaci granulowanej, słodziki
naturalne w postaci koncentratów owocowych, ananasy w cieście,
bagietki z nadzieniem, banany w cieście, batony gotowe do spożycia
na bazie czekolady, bułeczki gotowane na parze nadziewane mięsem mielonym (niku-manjuh), bułeczki z dżemem fasolowym, bułki
nadziewane, calzone [rodzaj pizzy w kształcie pieroga], cheeseburgery, chimichanga [rodzaj burrito], chipsy [produkty zbożowe], chipsy kukurydziane, chipsy taco, chipsy tortilla, chińskie pierożki gotowane na parze (shumai), chrupki kukurydziane, dziczyzna w cieście,
drób w cieście, dania na bazie ryżu, czipsy wonton, czipsy na bazie
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zbóż, ciasto na bazie jaj, ciastka z prosa, ciasto kruche z szynką, ciasteczka cebulowe, ciasteczka ryżowe, ciastka owsiane, ciastka ryżowe [senbei], chrupki zbożowe, chrupki ryżowe, chrupki kukurydziane
o smaku sera, chrupki serowe [przekąski], chrupki z pełnego ziarna
pszenicy, kanapki, hot dogi (gotowe), jiaozi (pierogi nadziewane),
hamburgery w bułkach, hamburgery gotowane i w bułkach, gotowe
produkty spożywcze w postaci sosów, 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 makaronu, gotowe potrawy
na bazie ryżu, gotowe pizze, gotowe do spożycia solone przekąski
z mąki kukurydzianej formowane przez wyciskanie, gotowe posiłki
w formie pizzy, gotowe dania z ryżu, gotowa solona żywność przyrządzona z mąki ziemniaczanej, gorąca kiełbaska i keczup w rozciętych bułkach, gimbap [koreańskie danie z ryżu], enchilada (kukurydziana tortilla z mięsem i przyprawiona ostrą papryką), fajitas
(grillowane mięso podawane na pszennej lub kukurydzianej tortilli),
kukurydza palona, krokiety po chińsku, krakersy ryżowe, krakersy
z preparatów zbożowych, koreczki, kanapeczki, krakersy krewetkowe, krakersy nadziewane serem, krakersy o smaku mięsnym, kandyzowany popcorn, kleik ryżowo -dyniowy [hobak-juk], kleiste ucierane
ciasto ryżowe powlekane fasolą w proszku [injeolmi], klejące się ciasteczka ryżowe (chapsalttock), kanapki zawierające kurczaka, kanapki z rybą, kanapki z mięsem, kanapki zawierające mieloną wołowinę,
kanapki zawierające sałatę, pizza, pierożki ryżowe przybrane dżemem ze słodkiej fasoli (ankoro), pierożki ravioli, paszteciki z wieprzowiny, paszteciki z kiełbaskami, opiekane ziarna kukurydzy, owoce
pod kruszonką, naleśniki [cienkie], naleśniki, nachos, naleśnik z zieloną cebulą [pajeon], miękkie precle, mięso w cieście [gotowe], mięso
z warzywami w cieście [pot pie], mięso zapiekane w cieście, lasagne,
makaron z serem, makarony zawierające nadzienia, przekąski sezamowe, precelki, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie tortilli,
przekąski na bazie zbóż, przekąski przyrządzone z mąki ziemniaczanej, potrawy z makaronu, popcorn powlekany karmelem z karmelizowanymi orzechami, popcorn smakowy, placki, placki z fasoli mung
[bindaetteok], pizze [gotowe], pizze konserwowane, pizze mrożone,
pizze schłodzone, ryżowe pierożki, risotto, ryba w cieście, ryż smażony po chińsku, ryż z warzywami i wołowiną [bibimbap], ravioli [gotowe], 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, przekąski wykonane z mąki ryżowej, przekąski wykonane z pszenicy, przekąski wykonane z mąki sojowej, przekąski wykonane z mąki zbożowej, przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, przekąski wykonane
ze sproszkowanych sucharów, przekąski wytwarzane z muesli, przekąski wykonane z mąki kukurydzianej świeże placki [ciasta] świeża
pizza, tosty francuskie, sushi, surowe pizze, spody do pizzy, spaghetti w sosie pomidorowym w puszce, sajgonki, zawijana kanapka typu
wrap, zapiekanki w cieście z dziczyzny i drobiu, warzywa w cieście,
wafle ryżowe, aromaty kawowe, azjatycka herbata morelowa [maesilcha], biała herbata, cykoria [substytut kawy], czekolada, czekoladki, czekoladowa kawa, ekstrakty czekoladowe, ekstrakty z kawy, herbata lipowa, herbata imbirowa, herbata do zaparzania, herbata
czarna, herbata bezteinowa, herbata, gorąca czekolada, espresso,
esencje herbaciane, herbata zielona, herbata z żeń-szenia [insamcha], herbata z żeń-szenia, herbata z rozmarynu, herbata z kwiatu
lipy, herbata z liści jęczmienia, herbata szałwiowa, herbata w torebkach, herbata w torebkach (nielecznicza), herbata z białego lotosu
(baengnyeoncha), herbata z czerwonego żeń-szenia, herbata z eleuterokoku [ogapicha], herbata rooibos, herbata rozpuszczalna, herbata rozpuszczalna [inna niż do celów leczniczych], herbata sypka (nielecznicza-), herbata mrożona, herbata o smaku pomarańczowym
[inna niż do celów leczniczych], herbata o smaku jabłka [inna niż
do celów leczniczych], herbata oolong, kawa w postaci całych ziaren,
kawa w formie parzonej, kawa słodowa, kawa rozpuszczalna, kawa
nienaturalna, kawa niepalona, kawa mielona, kawa, kakao, herbaty
owocowe, napoje kakaowe z mlekiem, napary ziołowe, mrożona
kawa, mieszanki herbat, mieszanki kakaowe, mieszanki kawowe,
mielone ziarna kawy, kombucha, koncentraty kawy, kwiaty i liście
jako substytuty herbaty, preparaty do sporządzania napojów [na bazie czekolady], preparaty do sporządzania napojów [na bazie herbaty], preparaty do sporządzania napojów [na bazie kakao], preparaty
do sporządzania napojów [na bazie kawy], preparaty do sporządzania napojów czekoladowych o smaku bananowym, preparaty
do sporządzania napojów o smaku czekoladowym, palone ziarna
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kawy, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie czekolady, z mlekiem, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi,
napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie kawy
zawierające lody (affogato) yerba mate, torebki z kawą, substytuty
herbaty, preparaty na bazie kakao, preparaty roślinne zastępujące
kawę, budynie deserowe w proszku, ciasta lodowe, błyskawiczne
mieszanki do lodów, desery lodowe, kostki lodu, lizaki lodowe, lody,
lody bez mleka, lody mleczne, lody mleczne [lody], lód, mieszanki
na sorbety [lody], mieszanki do lodów, mieszanki do lukrowania,
mieszanki do oranżady w proszku, mieszanki do przyrządzania lodowych wyrobów cukierniczych, mieszanki do przyrządzania mrożonych wyrobów cukierniczych, mieszanki do przyrządzania produktów lodowych, lody owocowe, lody o smaku czekoladowym, lody
owocowe w postaci batonów, lody spożywcze, wyroby lodowe, tort
lodowy, sorbety [lody wodne], napoje mrożone na bazie kakao, napoje mrożone na bazie kawy, napoje mrożone na bazie czekolady,
mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, mrożone mleczne
wyroby cukiernicze, 31 karmy i pasze dla zwierząt, płody rolne
i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, ściółka dla zwierząt
żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, aktywne drożdże suszone
dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla psów,, artykuły jadalne
do żucia dla zwierząt, artykuły spożywcze dla cieląt, artykuły spożywcze dla kurczaków, artykuły spożywcze dla owiec, artykuły spożywcze dla szczeniąt, artykuły spożywcze dla zwierząt gospodarskich, artykuły spożywcze dla zwierząt mlecznych, artykuły
spożywcze dla zwierząt morskich, artykuły spożywcze dla świń, artykuły spożywcze dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin, artykuły
spożywcze dla zwierząt na bazie mleka, karma dla drobiu, jadalne
smakołyki dla zwierząt, herbatniki owsiane do spożycia przez zwierzęta, ekstrakty z drożdży do spożycia przez zwierzęta, ekstrakty słodowe do spożycia przez zwierzęta, ciastka owsiane do spożycia przez
zwierzęta, ciastka dla zwierząt, mączka dla zwierząt, lizawka (sól
do lizania dla zwierząt), kości dla psów, karma dla dzikiego ptactwa,
karma dla ryb, nasiona roślin strączkowych [karma dla zwierząt], nasiona dla ptaków, mleko w proszku dla kociąt, mleko w proszku dla
szczeniąt, mleko sztuczne przystosowane do użytku jako karma dla
cieląt, mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, mieszanki ziaren roślin dzikich, mieszanki paszowe dla zwierząt, mielone produkty
spożywcze dla zwierząt, pokarm dla kotów na bazie ryb lub składający się z ryb, pasze zwierzęce zawierające siano, pasze zbożowe dla
zwierząt, ości mątwy, odpady z gorzelni [pasza dla zwierząt], otręby
[pokarm dla zwierząt], słód dla zwierząt, słoma, siano, przynęty dla
wędkarstwa [żywe lub naturalne], preparaty na pokarm dla pszczół,
pokarm dla zwierząt domowych, żwirek dla drobiu, żywność dla ryb
akwariowych, żywność na bazie owsa przeznaczona dla zwierząt,
środki odżywcze [karma] dla ryb, wysłodziny, grzyby, rośliny, kukurydza, grzybnie do celów rolniczych, produkty leśne nie ujęte w innych
klasach, produkty ogrodnicze nie ujęte w innych klasach, produkty
rolne (nieprzetworzone), produkty rolnicze nie ujęte w innych klasach, zarodniki do celów rolniczych, świeża bylica pospolita (yakssuk)
jako żywe kwiaty, świeży owoc derenia (sansuyu) jako żywa roślina,
grzybnia do celów rolniczych, grzyby świeże, kłącza, nieprzetworzone grzyby, trufle świeże, zarodniki i grzybnie [do celów rolniczych],
drzewa i produkty leśne, kwiaty, nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, zioła, suszone,
do ozdabiania, rośliny świeże, 32 napoje bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie, preparaty do produkcji napojów, aromatyzowane napoje gazowane, soki, wody, bazy do koktajli bez alkoholu, bezalkoholowe napoje słodowe, bezalkoholowy poncz ryżowy [sikhye],
cydr bezalkoholowy, mrożone napoje gazowane, napoje półmrożone, napoje serwatkowe, poncz bezalkoholowy, niegazowane napoje
bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje dla sportowców, napoje
bezalkoholowe zawierające soki owocowe, sorbety w postaci napojów, tonik zawierający chininę, wina bezalkoholowe, woda gazowana
wzbogacona witaminami [napoje], brzeczka piwna, czarne piwo
[piwo ze słodu palonego], brzeczka słodowa, drinki na bazie piwa,
imitacja piwa, mineralizowane piwa, napoje na bazie piwa, piwa
o małej zawartości alkoholu, piwo, porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], wino jęczmienne [piwo], wyciąg
z chmielu do wytwarzania piwa, ekstrakty chmielowe do sporządzania napojów, ekstrakty z moszczu niesfermentowanego, esencje
do produkcji napojów, syropy do lemoniady, moszcz konserwowany,
niesfermentowany, orszada, proszki stosowane do przygotowywania napojów na bazie wody kokosowej, proszki stosowane do spo-
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rządzania napojów na bazie owoców, syrop słodowy do napojów,
zagęszczony pomarańczowy sok owocowy, wyciągi do sporządzania
napojów, syropy do wyrobu napojów, syropy do napojów, syrop
z soku z limonki, syropy do produkcji napojów aromatyzowanych
owocami, syropy do sporządzania napojów na bazie serwatki, syropy
do sporządzania smakowych wód mineralnych, syropy do napojów
bezalkoholowych, 35 analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie
i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, badania rynkowe, agencje informacji
handlowej, aktualizacja informacji dotyczących działalności gospodarczej w komputerowej bazie danych, analiza informacji w zakresie
działalności gospodarczej, analiza ocen dotyczących zarządzania
działalnością gospodarczą, analiza zarządzania w biznesie, analizy
funkcjonowania firm, analizy gospodarcze, analizy kosztów i korzyści, badania biznesowe, pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, pisanie opracowań dotyczących badań
w zakresie działalności gospodarczej, ocena możliwości w zakresie
działalności gospodarczej, ekonomiczne prognozy, dostarczanie informacji handlowych świadczenie usług w zakresie katalogów informacji handlowych on-line, sporządzanie raportów handlowych, statystyczne badania rynkowe, udostępnianie analiz sprzedaży,
sporządzanie ankiet biznesowych, rozpowszechnianie informacji
handlowych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, raporty
i badania rynkowe, prognozy i analizy ekonomiczne, porównywanie
rozwiązań w działalności gospodarczej (ocena praktyk w organizacji
działalności gospodarczej), usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, usługi informacyjne dotyczące przedsiębiorstw, usługi informacyjne dotyczące
działalności gospodarczej, usługi informacji handlowej w zakresie
wina, usług outsourcingu w dziedzinie analityki biznesowej, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych on-line w Internecie, udostępnianie katalogów informacji biznesowych za pośrednictwem
światowej sieci komputerowej, udostępnianie skomputeryzowanych
danych związanych z działalnością gospodarczą, udostępnianie
skomputeryzowanych informacji związanych z dokumentacją gospodarczą, udostępnianie informacji biznesowych dla przedsiębiorstw, udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów społecznościowych, udostępnianie informacji dotyczących
produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, udostępnianie informacji na temat działalności gospodarczej, udostępnianie
informacji z zakresu działalności gospodarczej, również za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych lub innych form przekazu danych, wyceny handlowe, wyceny dotyczące spraw handlowych, usługi w zakresie oceny kosztów, usługi w zakresie statystycznych
informacji biznesowych, usługi w zakresie informacji handlowej,
usługi w zakresie informacji handlowych dostarczanych poprzez dostęp do komputerowych baz danych, usługi w zakresie analizy cen,
usługi przeglądu prasy, usługi informacyjne i doradcze dotyczące
taryf, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej,
usługi biurowe, wynajem maszyn biurowych, administracja biznesowa w zakresie transportu i dostaw, administracyjne zarządzanie
przedsiębiorstwami handlowymi, administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, administrowanie w zakresie oceny przedsiębiorstw, doradztwo i zarządzanie
biznesowe w zakresie działalności marketingowej, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej, planowanie dotyczące
zarządzania działalnością gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie
partnerów do fuzji i przejęć oraz dla przedsiębiorstw, organizowanie
prezentacji osób w celach biznesowych, negocjowanie transakcji
handlowych w zakresie działalności artystycznej, obsługa administracyjna firm na zlecenie, nadzór nad zarządzaniem działalnością
gospodarczą, konsultacje dotyczące optymalizacji wyszukiwarek,
monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób trzecich, nabywanie
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym
analizy kosztów i zysków, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem dla firm handlowych i przemysłowych, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z organizowaniem przedsiębiorstw
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na zasadach franchisingu, pomoc w zarządzaniu na rzecz organizacji
przemysłowych, pomoc w zarządzaniu korporacyjnym, pomoc w zarządzaniu, pomoc przy prowadzeniu franszyz, planowanie sukcesji
w firmach, świadczenie usług badań rynkowych, usługi administrowania lotniskami, sporządzanie raportów ekonomicznych, rozwój systemów zarządzania szpitalami, skomputeryzowane zarządzanie biurem, prowadzenie rejestrów firm, prowadzenie rejestrów firm [dla
osób trzecich], prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, usługi
w zakresie sprawozdań rynkowych, usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, usługi w zakresie czynności biurowych, usługi przedstawicielstw handlowych, usługi pośrednictwa w handlu, usługi szacowania ryzyka w działalności gospodarczej, usługi izby handlowej
w zakresie promocji przedsiębiorstw, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi biur biznesowych, zarządzanie mieszkaniami, zarządzanie liniami lotniczymi, zarządzanie hotelami, zarządzanie działalnością handlową, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi w zakresie strategii biznesowych, zarządzanie szpitalami, zarządzanie w działalności
gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy,
zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie na rzecz zawodowych sportowców, doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, organizowanie targów i wystaw, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, usługi public relations, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, agencje reklamowe, aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, gromadzenie informacji związanych z reklamą, kompilacja reklam,
kampanie marketingowe, informacja marketingowa, marketing imprez i wydarzeń, marketing finansowy, pośrednictwo w zakresie reklamy, planowanie strategii marketingowych, pomoc w komercjalizacji
produktu w ramach kontraktu franczyzowego, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób
trzecich, ogłoszenia drobne, opracowywanie strategii i pomysłów
marketingowych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, marketing telefoniczny, marketing towarów
i usług na rzecz innych, promocja sprzedaży, projektowanie ulotek
reklamowych, produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, produkcja
reklam kinowych, produkcja reklam radiowych, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja filmów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, przygotowywanie reklam, przygotowywanie planów marketingowych, przygotowywanie i rozmieszczanie
reklam, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, promowanie towarów i usług
osób trzecich, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, promowanie działalności gospodarczej, promowanie dzieł sztuki innych
osób poprzez udostępnianie portfolio o-line za pośrednictwem strony internetowej, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu,
reklama w czasopismach, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama i marketing, reklama biznesowych stron internetowych, umieszczanie reklam, usługi agencji marketingowych, testowanie marki, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych,
reklamy telewizyjne, reklamy radiowe i telewizyjne, reklama związana z transportem i dostawą, reklamowanie usług innych dostawców,
umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych
dostawców, reklamy on-line, usługi reklamowe dla architektów, usługi reklamowe dla branży literackiej, usługi promocyjne dotyczące
gry w baseball, usługi merchandisingu, usługi modelek i modeli
do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi marketingowe, usługi agencji w zakresie promowania osobistości świata sportu,
usługi agencji modelek i modeli, usługi dopasowywania w ramach
sieci reklamowej on-line ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron internetowych, usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi reklamowe, w tym reklama
on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe, w szczególności
w zakresie promocji towarów, usługi reklamowe w zakresie promocji
usług maklerskich dotyczących akcji i innych papierów wartościowych, usługi reklamowe w zakresie promocji napojów, usługi reklamowe na rzecz innych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe dotyczące baz danych, usługi reklamowe dotyczące gazet,
usługi reklamowe dotyczące hoteli, usługi reklamowe dotyczące in-
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westycji finansowych, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości,
usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie promocji, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi reklamy graficznej, usługi reklamy prasowej, usługi w zakresie
marketingu baz danych, usługi reklamowe w zakresie zwiększania
świadomości społecznej na temat korzyści z robienia zakupów w lokalnych sklepach, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu,
usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, usługi reklamowe
za pośrednictwem tekstu na ekranach telewizyjnych, wydawanie
ulotek reklamowych, wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, wypożyczanie
stoisk handlowych, zarządzanie promocyjne na rzecz osobistości
sportowych, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi w zakresie tożsamości korporacyjnej, usługi w zakresie tworzenia marki,
40 drukowanie, wywoływanie zdjęć i filmów, powielanie nagrań audio i video, produkcja rzemieślnicza na zamówienie i montowanie
wykonanych elementów, przetwarzanie żywności i napojów, ubój,
uzdatnianie i oczyszczanie powietrza i wody, wytwarzanie energii,
cyfrowe odnawianie fotografii, cyfrowe polepszanie zdjęć, druk sitowy, druk wywabowy, drukowanie, drukowanie cyfrowe, drukowanie
książek, drukowanie fotografii z nośników cyfrowych, drukowanie
filmu kinematograficznego, drukowanie litograficzne, drukowanie
obrazów na przedmiotach, drukowanie offsetowe, drukowanie reklam, drukowanie szablonów, drukowanie wzorów dla osób trzecich,
drukowanie wzorów na dywanach, obróbka fotograficzna, obróbka
filmów i obróbka fotograficzna, nadruk wzorów na tkaninach, kopiowanie zdjęć, introligatorstwo, fotograwiura, drukowanie znaczków,
drukowanie zdjęć, rotograwiura, retusz fotograficzny, reprodukcja
fotografii, powiększanie zdjęć, obróbka fotograficzna [wywoływanie
zdjęć], utrwalanie i konserwacja fotografii, usługi w zakresie fotokompozycji, usługi składania druku, usługi druku na tkaninach, tłoczenie
wzorców płyt kompaktowych, wywoływanie i obróbka filmów, wywoływanie fotograficzne, wypożyczanie pras typograficznych, wynajem drukarek 3D, wykonywanie światłokopii [planów], wynajem maszyn i urządzeń do wykańczania zdjęć, wynajem maszyn i urządzeń
do wywoływania filmów, wynajem maszyn i urządzeń drukarskich,
wynajem powiększalników fotograficznych, obróbka tekstyliów, skóry i futer, recykling i uzdatnianie odpadów, antykorozyjna obróbka
części metalowych, apreturowanie papieru, barwienie, barwienie
soczewek, barwienie szkieł kontaktowych, blacharstwo, chromowanie, cięcie diamentów, cięcie metalu, cięcie stali, cięcie kamieni szlachetnych, cieplna obróbka metali, cięcie szkła okiennego, konserwowanie drewna, konserwacja kriogeniczna, heblowanie drewna,
heblowanie [tartak], hartowanie metali, grawerowanie, frezowanie,
galwanizacja, fazowanie szkła, emaliowanie metali, emaliowanie,
dmuchanie szkła, cynowanie, cynkowanie, dostarczanie informacji
dotyczących obróbki materiałów, młynarstwo, łączenie elementów
przy użyciu technik spawania ultradźwiękami, mieszanie ropy naftowej i olejów syntetycznych, miedziowanie, metalizacja, lutowanie,
laminowanie płyt, laminowanie, konwersja paliw jądrowych, kotlarstwo [wyroby z miedzi], kowalstwo, obróbka cieplna powierzchni
metali, obróbka chemiczna rur kotłowych, obróbka chemiczna kotłów, niszczenie materiałów tajnych, niszczenie dokumentów, niklowanie, nakładanie powłok wykorzystując techniki fizycznego osadzania z fazy gazowej, nakładanie materiałów wykańczających
na arkusze i zwoje ze stali nierdzewnej, nakładanie cienkich powłok
foliowych na elementy optyczne, nakładanie ochronnych powłok
powierzchniowych na maszyny i narzędzia, nakładanie powłok odpornych na zużycie na elementy techniczne, nakładanie powłok odpornych na zużycie na metale i tworzywa sztuczne, nakładanie powłok odpornych na zużycie przy wykorzystaniu procesów
elektrolitycznych, obróbka metalu [kucie], obróbka metali, obróbka
i przetwarzanie papieru, obróbka gazu ziemnego, obróbka elektrochemiczna, obróbka cieplna rud, obróbka drewna, obróbka
strumieniowo -cierna, obróbka surowych olejów mineralnych, obróbka szkła w celu zmiany właściwości optycznych, obróbka skażonej
gleby, obróbka przemysłowa ścieków, obróbka ołowiu, obróbka polimerów syntetycznych w celu zabezpieczenia przed infekcjami bakteriologicznymi, obróbka niebezpiecznych substancji, obróbka niebezpiecznych gazów, obróbka niebezpiecznych płynów, odsalanie,
odlewanie metali, odkażanie ziemi, oczyszczanie płynów chłodniczych, oczyszczanie rozpuszczalników, oczyszczanie gazów, obróbka wełny, obróbka wykańczająca powtórna włókien szklanych, obróbka tkanin w celu nadania im właściwości antyelektrostatycznych,
politurowanie, polimeryzacja, polerowanie szkła, polerowanie meta-
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li, pokrywanie kadmem, pneumatyczne ścieranie powierzchni, pokrywanie ceramiki glazurą, platerowanie, piaskowanie, piłowanie
[tartak], piłowanie drewna, ogniouodparnianie konstrukcji, przetwarzanie gumy, przetwarzanie kory drzew, przetwarzanie materiałów
paliwowych, przetwarzanie olejów smarowych, przetwarzanie rattanu, przetwarzanie chemikaliów, pozłacanie, powlekanie ogniowe,
powlekanie proszkowe, powlekanie galwaniczne, ścieranie, rymarstwo, rafinacja paliw, rafinacja, przetwarzanie węgla, przetwarzanie
węglowodorów śrutowanie, tłoczenie metali, tłoczenie metalu, trawienie szkła, tworzenie kiszonki, tłoczenie [prasowanie], trawienie,
trasowanie laserem, tartaki, heblowanie [tartak], szlifowanie soczewek, szlifowanie, usługi malowania szkła, usługi malowania aerografem, usługi galwanizacyjne, usługi anodyzowania, wulkanizacja
[nie naprawa], wiercenie w metalach, usługi wyżarzania, usługi tartaków, usługi produkcji gazu, usuwanie powłok z mebli, usuwanie
warstw nawierzchniowych, usługi polerowania, wykuwanie ze srebra, wykańczanie metali, wybielanie papieru, wycinanie szablonów,
wulkanizacja [obróbka materiałów], wygładzanie powierzchni szkła,
złocenie, zamrażanie, złomowanie pojazdów, zabiegi na zbutwiałe
drewno, zabiegi hamujące wzrost pleśni, zabezpieczanie materiałów
przed molami, zabezpieczanie przed pleśnią, zabezpieczanie przed
płomieniami, wytłaczanie tworzyw sztucznych, konserwowanie napojów i żywności, mrożenie żywności, przetwarzanie mleka, przetwórstwo ryb, rozdrabnianie żywności, wytłaczanie owoców, wynajem maszyn i urządzeń do przetwarzania żywności, dorabianie
kluczy, drukowanie, na zamówienie, nazw firm oraz logo na towarach osób trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych, formowanie implantów do ciała ludzkiego, formowanie modeli implantów
do ciała ludzkiego, formowanie betonu, formowanie tekstyliów,
oprawianie obrazów, łączenie elementów za pomocą klejów, obrębianie tkanin, przeróbki odzieży, stolarstwo [produkcja na zamówienie], usługi powielania 3D, usługi mieszania farb, usługi grawerowania pieczęci, rzeźnie koszerne, skórnictwo, ubój drobiu, ubój zwierząt
gospodarskich, usługi uboju rytualnego halal [dhabihah], demineralizowanie wody, dezodoryzacja powietrza, obróbka ścieków, oczyszczanie powietrza, oczyszczanie wody, oczyszczanie ścieków przemysłowych, odsalanie wody, regeneracja powietrza, regeneracja wody,
uzdatnianie powietrza, wypożyczanie urządzeń grzewczych, wypożyczanie filtrów do wody, wynajem elektrycznych wentylatorów
chłodzących, wynajem instalacji grzewczych, wynajem sprzętu
do uzdatniania wody, produkcja energii hydroelektrycznej, produkcja energii przez elektrownie, produkcja energii przez elektrownie
jądrowe, usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, wynajem baterii, wypożyczanie kotłów, wynajem sprzętu
do wytwarzania energii elektrycznej, wytwarzanie elektryczności,
wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej, wytwarzanie energii elektrycznej, 41 edukacja, rozrywka i sport, tłumaczenia, usługi
wydawnicze i reporterskie, nauczanie i szkolenia, organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, produkcja nagrań audio i video
oraz usługi fotograficzne, sport i fitness, usługi biblioteczne, biura
rezerwacji biletów koncertowych, centra rozrywki, degustacje win
[usługi rozrywkowe], didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, doradztwo w zakresie planowania przyjęć, dostarczanie informacji dotyczących książek, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, dystrybucja
filmów, dziecińce zwierzęce, elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych (w tym informacji
archiwalnych) w formie tekstów, informacji audio i/lub wideo, fankluby, fotoreportaże, goszczenie lig fantasy sports, imprezy kulturalne,
imprezy taneczne, obsługa salonów gier [sale], obsługa ogrodów
botanicznych, obsługa ogrodów zoologicznych, obsługa kompleksów ze zjeżdżalniami wodnymi, obozy letnie [rozrywka i edukacja],
nauczanie indywidualne, malowanie portretów, kina, komponowanie muzyki dla osób trzecich, koncerty muzyczne na żywo, koncerty
muzyczne za pośrednictwem telewizji, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, kabarety i dyskoteki, kabarety, informacja o rekreacji, informacje dotyczące działalności kulturalnej, informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy danych
lub Internetu, organizowanie festiwali związanych z muzyką jazzową, organizowanie festynów w celach rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, organizowanie festiwali w celach kulturalnych,
organizowanie festiwali, organizowanie fanklubów, organizowanie
ceremonii wręczania nagród, organizacja widowisk, organizowanie
balów, organizacja webinariów, organizacja przyjęć, organizacja re-
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zerwacji biletów na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe, organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, oceanaria [rekreacja], ogrody
udostępniane publicznie, odgrywanie roli clowna, organizacja i prowadzenie balów, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych,
organizacja konkursów muzycznych, organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki przez telefon, organizowanie konkursów, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych,
organizowanie imprez w celach kulturalnych, organizowanie imprez
tanecznych, organizowanie imprez muzycznych, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie gal, organizowanie uroczystości,
organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie widowisk historycznych w plenerze, organizowanie rozrywki wizualnej, organizowanie rozrywki, organizowanie produkcji teatralnych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie pokazów lotniczych,
organizowanie pokazów psów, organizowanie pokazów tanecznych,
organizowanie pokazów w celach rozrywkowych, organizowanie pokazów łyżwiarskich na żywo dla publiczności, organizowanie prezentacji do celów kulturalnych, organizowanie prezentacji w celach rozrywkowych, pokazy rodeo, pokazy konne, pokazy laserów [rozrywka],
pokazy baletowe, pokazy filmów kinowych, planowanie widowisk,
pisanie piosenek, organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych,
organizowanie widowisk w celach rozrywkowych, produkcja programów dokumentalnych, produkcja pokazów łyżwiarstwa, produkcja
kabaretów, prezentacja recitali, prezentacja filmów, pokazy zwierząt,
pokazy sztucznych ogni, pokazy tańca mężczyzn, pokazy tańca
na żywo, pokazy uprzednio nagranych programów rozrywkowych,
przedszkola, przedstawienia teatralne, przedstawienie operowe,
przedstawienia objazdowe stanowiące usługi rozrywkowe, przedstawienia cyrkowe, przedstawienia muzyczne, przedstawienia baletowe, prowadzenie muzeów, produkcja widowisk, produkcja sztuk,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych na żywo, produkcja programów telewizyjnych
na żywo do celów edukacyjnych, produkcja programów telewizyjnych na żywo w celach rozrywkowych, produkcja przedstawień muzycznych, produkcja przedstawień na żywo, produkcja przedstawień
teatralnych, reżyserowanie lub wystawianie sztuk, rezerwowanie
miejsc na pokazy, rezerwacje koncertów, radiowe programy rozrywkowe, realizacja imprez rozrywkowych na żywo, przygotowywanie
napisów do filmów, przesłuchania do teleturniejów telewizyjnych,
przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami
w celach rozrywkowych, przygotowywania programów dokumentalnych do emisji, przygotowywanie efektów specjalnych w celach
rozrywkowych, rozrywka w postaci koncertów, rozrywka w postaci
festiwalu etnicznego, rozrywka w postaci gier w koszykówkę, rozrywka teatralna, rozrywka filmowa, rozrywka interaktywna, rozrywka interaktywna on-line, reżyserowanie sztuk, informacja o rozrywce, rozrywka z udziałem muzyki, teleturnieje śpiew chórów gospel,
studia tańca, studia filmowe, udostępnianie muzyki cyfrowej z, Internetu, udostępnianie muzyki cyfrowej z internetowych stron, MP3,
udostępnianie klubowych obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie informacji dotyczących filmów, udostępnianie bajek dla
dzieci przez telefon, udostępnianie programów teatralnych, udostępnianie obiektów i sprzętu teatralnego, udostępnianie obiektów
i sprzętu kinowego, udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego,
udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, udostępnianie obiektów i sprzętu do tańca, udostępnianie obiektów i sprzętu
do karaoke, udzielanie informacji w dziedzinie muzyki, udzielanie
informacji dotyczących rozrywki, udostępnianie terenów rekreacyjnych, usługi galerii sztuki, usługi festiwali muzycznych, usługi orkiestry, usługi mistrzów ceremonii, usługi koncertów śpiewu, usługi kas
biletowych, usługi rekreacyjne dla osób starszych, usługi placów zabaw, usługi planetarium, usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi rozrywkowe, wystawianie
zwierząt, wystawianie spektakli rewiowych, wystawianie spektakli
teatralnych, występy muzyczne i piosenkarskie, wypożyczanie zabawek, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do gier elektronicznych, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, zajęcia sportowe i kulturalne, zapewnianie zajęć rekreacyjnych, transkrypcja w alfabecie Braille’a, tłumaczenie języka
migowego, tłumaczenie w alfabecie Braille’a, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych
świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia innych niż do celów reklamowych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, konsultacje edytorskie,
korekta rękopisów, muzyczne usługi wydawnicze, pisanie i publiko-
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wanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, pisanie scenariuszy, publikacja czasopism, publikacja drukowanych książek telefonicznych,
publikacja i redagowanie książek, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja i wydawanie prac naukowych związanych z technologią medyczną, publikacja kalendarzy, publikacja
multimedialna materiałów drukowanych, publikowanie książek, publikowanie elektroniczne, publikowanie dokumentów, publikowanie, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie magazynów konsumenckich, publikowanie literatury
instruktażowej, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie książek edukacyjnych, redagowanie tekstów pisanych, publikowanie ulotek, publikowanie tekstów medycznych, publikowanie tekstów muzycznych, publikowanie tekstów w postaci płyt, CD -ROM,
publikowanie tekstów, publikowanie recenzji, publikowanie podręczników, usługi kaligrafii, usługi pisania blogów, usługi pisania tekstów, udostępnianie publikacji on-line, transkrypcja muzyki na rzecz
osób trzecich, wydawanie gazet, wydawanie katalogów, wydawanie
prospektów, wydawanie audiobooków, usługi wydawnicze, usługi
reporterskie, wypożyczanie gazet i czasopism, wypożyczanie czasopism, wydawanie publikacji medycznych, wydawanie przewodników
turystycznych, 42 testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola
jakości, usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, usługi w zakresie technologii informacyjnych, analiza i ocena dotycząca
opracowywania produktów, analiza i ocena dotycząca projektowania produktów, analizy wody, badania kliniczne, badania środowiska,
badanie jakości produktów, badanie produktów spawanych w celu
określenia struktury, badanie produktów spawanych w celu określenia trwałości, certyfikacja [kontrola jakości], certyfikowanie wydajności energetycznej budynków, doradztwo techniczne dotyczące testowania, inspekcja towarów w zakresie kontroli jakości, kontrola
jakości, kontrola jakości materiałów budowlanych, kontrola jakości
dotycząca higieny artykułów żywnościowych, kontrola jakości dla
osób trzecich, ocena jakości produktów, ocena jakości, nadzór i inspekcja techniczna, kontrola łowisk, kontrola w rolnictwie, kontrola
środków farmaceutycznych, monitorowanie jakości wody, kontrola
palników olejowych, kontrola kosmetyków, kontrola jakości surowców, kontrola jakości nawozów, przegląd urządzeń, przegląd samochodów, opracowywanie metod pomiarowych i testujących, opracowywanie metod testowych, przeprowadzanie testów przemysłowych,
przeprowadzanie testów w zakresie rolnictwa, sprawdzanie przyrządów sygnalizacyjnych, testowanie tekstyliów, testowanie bezpieczeństwa produktów, testowanie dźwigów, testowanie produktów,
testowanie materiałów, testowanie maszyn, testowanie i ocena materiałów, testowanie filtrów, testowanie funkcjonalności maszyn, testowanie funkcjonalności sprzętu i instrumentów, usługi badania kompatybilności elektromagnetycznej, usługi badawczo-rozwojowe,
usługi doradcze w zakresie testowania materiałów, usługi doradcze
w zakresie testowania produktów, testy inżynieryjne, testowanie
środków chemicznych, testowanie środków farmaceutycznych, testowanie przemysłowe, usługi w zakresie inspekcji technicznej, usługi testowania zgodności, usługi laboratoryjne, ważenie pojazdów,
usługi zapewnienia jakości, pomiary, badania i eksploracja, usługi
badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, usługi inżynieryjne, usługi
w dziedzinie nauk przyrodniczych, aktualizacja map morskich, analiza jakości wody w strumieniach, analizowanie działania mieszanin
chemicznych na zwierzętach, badania chemiczno -technologiczne,
badania dotyczące maszyn przemysłowych, badania w dziedzinie
energii, badania w dziedzinie budowy silnika, badania techniczne,
badania genetyczne, doradztwo techniczne dotyczące bezpieczeństwa, badania w zakresie bezpieczeństwa, badania w dziedzinie żywności, badania w dziedzinie technologii przetwarzania półprzewodników, badania w dziedzinie technologii pomiarowych, badania
w dziedzinie spawania, badania w dziedzinie mechaniki, badania
w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie mechaniki dotyczące
sportów motorowych, badania w dziedzinie mediów społecznościowych, laboratoria optyczne, kompilacja informacji naukowych, kalibrowanie instrumentów, inżynieria chemiczna, doradztwo w zakresie technologii filtracji, doradztwo w zakresie oszczędności energii,
doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i używania energii,
ocena jakości drewna na pniu, pomiary środowiska w obrębie budynków, pomiary i analizy emisji gazów cieplarnianych, pisanie techniczne, opracowywanie silników, opracowywanie pojazdów, projektowanie i planowanie techniczne elektrowni, projektowanie budowlane,
prace badawcze nad produktami świadczenie usług badawczych,
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sporządzanie raportów naukowych, sporządzanie raportów technologicznych, świadczenie usług pobierania próbek i analitycznych
w celu sprawdzenia skażenia, świadczenie usług pobierania próbek
i analitycznych w celu oceny poziomów zanieczyszczenia, przygotowywanie map cyfrowych, przygotowywanie rysunków technicznych, rejestrowanie danych dotyczących zużycia energii w budynkach, rejestrowanie i testowanie szybów naftowych, specjalistyczne
usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie chemii rolniczej, usługi
enologiczne, usługi doradcze w zakresie nauki, usługi doradcze w zakresie geotechniki, usługi badań w zakresie separacji komórek, usługi badawczo -rozwojowe związane z nawozami, usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie przeciwciał, usługi badawcze w rolnictwie,
usługi badawcze, usługi pomiarowe, usługi oceny pomiarów, usługi
laboratoryjne w zakresie analiz gleby, usługi kreślarskie, usługi kartograficzne, usługi w zakresie odkrywania leków, usługi w zakresie
komputerowej analizy żywności, usługi w zakresie analizy krwi, usługi technologiczne w zakresie reologii, usługi technologiczne w zakresie reometrii, usługi technologiczne w zakresie produkcji, usługi
pomiaru przepływu powietrza, zdalny monitoring powietrzny związany z badaniami naukowymi, wypożyczanie urządzeń pomiarowych, analizy wykonalności projektu, badania dotyczące projektowania, doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie
opracowywania produktów, grafika artystyczna, oceny techniczne
związane z projektowaniem, opracowywanie protez, opracowywanie produktów w zakresie konstrukcji pojazdów i konstrukcji karoserii, opracowywanie produktów dla osób trzecich, opracowywanie,
projektowanie i aktualizacja stron głównych, projektowanie animacji
na rzecz innych, planowanie projektu, projektowanie budynków,
projektowanie konstrukcji kratownic przestrzennych, projektowanie
i opracowywanie protez, projektowanie i opracowywanie sieci, projektowanie i opracowywanie baz danych, projektowanie i opracowywanie endoprotez, projektowanie i opracowywanie metod do testów i analiz, projektowanie i opracowywanie medycznej aparatury
diagnostycznej, projektowanie modeli, projektowanie modeli matematycznych, projektowanie narzędzi, projektowanie maszyn przemysłowych, projektowanie maszyn specjalistycznych, projektowanie opakowań, projektowanie pojazdów morskich, projektowanie
sieci dróg, projektowanie rurociągów, projektowanie rozmieszczenia
biur, projektowanie protez, projektowanie stron głównych, projektowanie sprzętu do transportu odpadów, projektowanie wizualne, projektowanie urządzeń i sprzętu diagnostycznego, projektowanie
urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, projektowanie sztuki komercyjnej, projektowanie technik malowania, projektowanie tkanin
wykończeniowych do pojazdów silnikowych, tworzenie witryn internetowych, tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], przygotowywanie
sprawozdań w odniesieniu do wzornictwa użytkowego, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania maszyn, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, usługi inżynieryjne dotyczące projektowania obrabiarek, usługi ilustrowania graficznego na rzecz
osób trzecich, usługi doradcze związane z projektowaniem akwariów, usługi projektowania dotyczące znaków, usługi projektowania
architektonicznego, usługi naukowe i projektowanie w tym zakresie,
usługi projektowania dotyczące tworzenia komórek elementarnych,
usługi projektowania na zamówienie, usługi projektowe związane
z systemami procesowymi dla przemysłu biotechnologicznego,
usługi projektowe dotyczące instalacji i urządzeń dla przemysłu biotechnologicznego, usługi w zakresie wspomaganego komputerem
projektowania i rysunku technicznego, usługi w zakresie projektowania mikroukładów, wzornictwo przemysłowe, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, hosting,
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa
i odzyskiwania systemów informatycznych, wypożyczanie sprzętu
i urządzeń komputerowych, analizy komputerowe, administracja
serwerów, badania technologiczne dotyczące komputerów, badania
związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów administracyjnych, projektowanie i opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, projektowanie i opracowywanie
systemów przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie
systemów do wyświetlania danych, projektowanie komputerów
i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości
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handlowej, projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, zarządzanie projektami komputerowymi, usługi w zakresie sieci komputerowej, usługi migracji danych, usługi komputerowe
on-line, usługi konfiguracji sieci komputerowych, usługi podmiotów
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi doradcze i informacyjne w zakresie komputerowych urządzeń peryferyjnych, udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, 44 usługi w zakresie
rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi w zakresie
higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie opieki zdrowotnej
dla ludzi, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi weterynaryjne, hodowla zwierząt, ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu, uprawa roślin, chirurgia drzew, doradztwo specjalistyczne w zakresie rolnictwa, doradztwo techniczne w dziedzinie żywienia i hodowli ryb,
krewetek i innych hodowlanych organizmów morskich, doradztwo
w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, doradztwo związane
z sadzeniem drzew, konsultacje w zakresie rolnictwa, kontrola inwazji pcheł [w rolnictwie], odkażanie w rolnictwie, powierzchniowy rozsiew nawozów, przywracanie siedliska leśnego, rozpylanie insektycydów do celów leśniczych, rozpylanie insektycydów do celów
ogrodniczych, rozpylanie insektycydów do celów rolniczych, ogrodniczych i leśniczych, rozpylanie insektycydów w rolnictwie, rozpylanie nawozów z powietrza, rozpylanie rolniczych środków chemicznych, rozpylanie środków ochrony roślin do celów rolniczych,
rozsiewanie nawozów, rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów chemicznych stosowanych w rolnictwie, sadzenie drzew, sadzenie drzew w celu kompensacji emisji
dwutlenku węgla, spryskiwanie z powietrza rolniczymi środkami
chemicznymi, usługi informacyjne dotyczące używania substancji
chemicznych w rolnictwie, usługi informacyjne dotyczące używania
substancji chemicznych w leśnictwie, usługi informacyjne dotyczące
używania nawozów w leśnictwie, usługi informacyjne dotyczące
używania nawozów w rolnictwie, usługi informacyjne dotyczące
używania nawozu naturalnego w rolnictwie, usługi informacyjne dotyczące używania nawozu naturalnego w leśnictwie, usługi doradcze
w zakresie upraw rolniczych, usługi hodowli ryb, usługi doradcze
i konsultacyjne związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem,
usługi doradcze w zakresie rolnictwa, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie wykorzystywania niechemicznych środków do zrównoważonego rolnictwa
i ogrodnictwa, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zwalczania
chwastów, szkodników i robactwa w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem sprzętu rolniczego, udzielanie informacji związanych ze stosowaniem nawozów, udzielanie informacji związanych ze zwalczaniem robactwa
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, uprawa winogron do produkcji wina, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania gnoju
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów rolniczych i ogrodniczych, tępienie szczurów w rolnictwie, tępienie szkodników w rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie, udzielanie informacji dotyczących usuwania chwastów, udzielanie informacji na temat usług rolniczych,
ogrodniczych i leśniczych, udzielanie informacji on-line na temat
usług związanych z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, udzielanie informacji związanych z rozsiewaniem nawozów, zwalczanie
termitów w rolnictwie, zwalczanie szkodników w rolnictwie, zwalczanie robactwa dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa i udzielanie
informacji w tym zakresie, zwalczanie plagi pcheł w rolnictwie, znakowanie zwierząt, wysiew nasion, wypożyczanie sprzętu rolniczego,
usługi w zakresie rolnictwa, usługi weterynaryjne i rolnicze, usługi
zwalczania szkodników dla rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa,
usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi
związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem w zakresie rekultywacji nieużytków przemysłowych, wypożyczanie maszyn rolniczych do rozpylania, usługi informacyjne dotyczące rolnictwa, usługi
leśnictwa, usługi ponownego zalesiania, usługi połowów dalekomorskich, usługi pszczelarskie, usługi rolnicze w zakresie ochrony
środowiska naturalnego, usługi szkółek drzew, usługi w zakresie
akwakultury, analiza kosmetyczna, dopinanie włosów [przedłużanie,
zagęszczanie], doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, elektroliza kosmetyczna, fryzjerstwo, kosmetyczny zabieg laserowy
na wzrost włosów, kuracje do włosów, łaźnie publiczne do celów higienicznych, łaźnie tureckie, ścinanie włosów, udzielanie informacji
o urodzie, solaria, salony fryzjerskie, salony piękności, pielęgnacja
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urody dla ludzi, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania
makijażu, usługi doradztwa on-line w zakresie makijażu, usługi lecznicze związane z odrastaniem włosów, usługi spa, usługi solariów,
usługi wizażystów, usuwanie cellulitu z ciała, usługi w zakresie makijażu, zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy,
usługi dentystyczne, usługi farmaceutyczne, usługi medyczne, usługi optyczne, usługi w zakresie zdrowia psychicznego, badania genetyczne zwierząt do celów diagnostyki lub leczenia, badania na obecność alkoholu do celów medycznych, badania w zakresie diagnozy
stanu zdrowia, badanie sprawności fizycznej, doradztwo dotyczące
opieki nad osobami starszymi [w zakresie zdrowia], doradztwo genetyczne, doradztwo żywieniowe, fizjoterapia, ocena kontroli wagi, naprapatia, masaż, leczenie alergii, hydroterapia, hospicja, poradnictwo żywieniowe, planowanie rodziny, ośrodki zdrowia, terapia mowy
i słuchu, terapia antynikotynowa, rehabilitacja fizyczna, usługi dietetyków, higiena i pielęgnacja urody zwierząt, strzyżenie psów, strzyżenie zwierząt, usługi doradcze związane z opieką nad zwierzętami,
usługi kosmetyczne dla zwierząt, usługi mycia zwierząt domowych,
usługi salonów piękności dla zwierząt domowych, usługi w zakresie
opieki nad zwierzętami domowymi, usługi w zakresie pielęgnacji
psów, badania genetyczne zwierząt, chirurgia, doradztwo dotyczące
żywienia zwierząt, kliniki dla zwierząt, masaż koni, pobieranie nasienia zwierzęcego, podkuwanie koni i pielęgnacja kopyt końskich, sterylizacja zwierząt, specjalistyczne doradztwo w zakresie usług weterynaryjnych, udzielanie informacji na temat hodowli zwierząt,
umieszczanie mikrochipów pod skórą zwierząt domowych w celu
ich śledzenia i identyfikacji, usługi analiz laboratoryjnych związanych
z leczeniem zwierząt, usługi doradcze związane z opieką nad zwierzętami domowymi, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, wypożyczanie instrumentów weterynaryjnych,
weterynaryjne
usługi
doradcze,
wypożyczanie
ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych, usługi w zakresie odchudzania, usługi techników elektroradiologów, usługi testowania
wydajności zwierząt, usługi sztucznego zapłodnienia, usługi rentgenowskie, usługi szpitali dla zwierząt domowych, usługi informacyjne
dotyczące weterynaryjnych produktów farmaceutycznych, usługi
podkuwaczy koni.

(111) 297493
(220) 2016 10 26
(151) 2017 05 11
(441) 2017 01 02
(732) KUKOWKA ROBERT, Szczecin, PL.
(540) BAR CZYSTY
(540)

(210) 463163

(531) 02.01.08, 02.01.11, 02.01.23, 02.01.30, 26.01.01, 26.01.14,
27.05.01, 11.03.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje witaminizowane,
piwo i produkty piwowarskie, 33 alkohole wysokoprocentowe, koktajle, poncze alkoholowe, wymieszane napoje alkoholowe, 35 usługi
doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz,
usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, usługi sprzedaży hurtowej oraz detalicznej w związku z napojami alkoholowymi z wyjątkiem piwa, 43 bary, oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, organizacja przyjęć
weselnych w zakresie żywności i napojów, usługi kateringowe, usługi koktajlbarów, serwowanie napojów alkoholowych, zapewnianie
pomieszczeń na uroczystości, usługi w zakresie bankietów.
(111) 297494
(151) 2017 05 10

(220) 2016 10 28
(441) 2017 01 23

(210) 463269
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(732) ENEXIO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec, PL.
(540) WBOXy
(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoszary, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.15, 26.15.09, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 11 urządzenia odstojnikowe na ścieki, filtry do oczyszczalników wody, filtry do urządzeń wodnych, filtry do wody pitnej,
filtry do instalacji przemysłowych, filtry do uzdatniania wody, filtry
do oczyszczania wody, filtry siatkowe do linii wodnych, filtry gruboziarniste do filtrowania wody, filtry [części instalacji domowych lub
przemysłowych], filtry do wody do użytku przemysłowego, filtry
do wody [instalacje] stosowane w rolnictwie, filtry do użytku przemysłowego i domowego, filtry do użycia z urządzeniami do celów
sanitarnych, urządzenia do oczyszczania ścieków, wkłady filtracyjne,
wkłady drenażowe, wkłady rozsączające, pakiety filtracyjne, pakiety
drenażowe, pakiety rozsączające, panele filtracyjne, panele drenażowe, panele rozsączające, bloki filtracyjne, bloki drenażowe, bloki
rozsączające, elementy filtracyjne, elementy drenażowe, elementy
rozsączające, elementy z tworzyw sztucznych do filtracji, drenażu,
rozsączania, stosowane w oczyszczalniach wodnych i oczyszczalniach ścieków, filtry (części instalacji domowych i przemysłowych),
urządzenia do filtrowania wody, instalacje do uzdatniania wody,
systemy drenażu i zagospodarowania wód opadowych, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna bezpośrednia, sprzedaż hurtowa i detaliczna
w sieciach sklepów stacjonarnych i poprzez Internet: urządzeń odstojnikowych na ścieki, filtrów do oczyszczalników wody, filtrów
do urządzeń wodnych, filtrów do wody pitnej, filtrów do instalacji
przemysłowych, filtrów do uzdatniania wody, filtrów do oczyszczania wody, filtrów siatkowych do linii wodnych, filtrów gruboziarnistych do filtrowania wody, filtrów [części instalacji domowych lub
przemysłowych], filtrów do wody do użytku przemysłowego, filtrów
do wody [instalacji] stosowanych w rolnictwie, filtrów do użytku
przemysłowego i domowego, filtrów do użycia z urządzeniami do celów sanitarnych, urządzeń do oczyszczania ścieków, wkładów filtracyjnych, wkładów drenażowych, wkładów rozsączających, pakietów
filtracyjnych, pakietów drenażowych, pakietów rozsączających,
paneli filtracyjnych, paneli drenażowych, paneli rozsączających,
bloków filtracyjnych, bloków drenażowych, bloków rozsączających,
elementów filtracyjnych, elementów drenażowych, elementów rozsączających, elementów z tworzyw sztucznych do filtracji, drenażu,
rozsączania, stosowanych w oczyszczalniach wodnych i oczyszczalniach ścieków, filtrów (części instalacji domowych i przemysłowych),
urządzeń do filtrowania wody, instalacji do uzdatniania wody, systemów drenażu i zagospodarowania wód opadowych, 37 drenaż
gruntu, usługi drenażowe, przygotowywanie pól rozsączających
ścieki, drenaż rozsączający na pakietach, usługi odwadniania gruntu,
usługi gromadzenia wód opadowych, usługi zagospodarowywania
wód opadowych, 40 oczyszczanie ścieków przemysłowych, usługi
doczyszczania ścieków, oczyszczanie ścieków z procesów przemysłowych.
(111) 297495
(220) 2016 11 04
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) KRZYŚCIAK WOJCIECH, Zakopane, PL.
(540) GÓRSKI DIAMENT
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie.

(210) 463525

(111) 297496
(220) 2016 11 11
(210) 463822
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) HID SPÓŁKA JAWNA R.HUCALUK, Ł.KŁOSOWSKI, Zabrze, PL.
(540) VERTEX
(510), (511) 35 prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż detaliczna
i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz
osób trzecich następujących towarów: elektronika samochodowa,
akcesoria różne samochodowe, alarmy samochodowe, wideoka-
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mery do samochodów, czujniki samochodowe, światła do jazdy
dziennej, części zapasowe do samochodów, lampy samochodowe,
bi-ksenonowe światła samochodu, światła samochodowe diodowe,
obsługa zleceń zakupów, obsługa targów on-line w celu nabywania,
sprzedawania i/lub wymiany towarów, usług, wyszukiwanie danych
w komputerowych bazach danych dla osób trzecich, aukcje publiczne, aukcje internetowe, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
marketing, reklama, reklama prasowa, radiowa, telewizyjna, billboardowa, na stronach internetowych powyższych towarów oraz świadczonych usług, organizowanie i współudział w targach, wystawach
i pokazach związanych z promocją powyższych towarów i świadczonych usług, udzielanie porad konsumentom.

(111) 297497
(220) 2016 11 14
(210) 463837
(151) 2017 05 08
(441) 2017 01 16
(732) KRZYŚCIAK WOJCIECH, Zakopane, PL.
(540) Górski Brylant
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, 20 figurki i rzeźby
z drewna.
(111) 297498
(220) 2016 11 16
(210) 463955
(151) 2017 05 15
(441) 2017 01 16
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) Bielenda ANX-10
(510), (511) 3 kosmetyki do paznokci, lakiery do paznokci, zmywacze
do paznokci, odżywki do paznokci.
(111) 297499
(220) 2016 11 16
(210) 463960
(151) 2017 05 05
(441) 2017 01 02
(732) STEINKE SARA, KULCZYŃSKA PAULA BIORĘ SPÓŁKA
CYWILNA, Poznań, PL.
(540) BIORĘ PRODUKTY EKO NA WAGĘ POZNAŃ
(540)

(531) 05.07.02, 05.07.03, 26.04.01, 27.05.01
(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 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów,
cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty
pszczele, 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, mąka, produkty mączne i zbożowe,
ryż, tapioka, makarony, płatki zbożowe, kasze spożywcze, chipsy
(produkty zbożowe), 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, karmy
i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, żywe zwierzęta, organizmy
do hodowli, 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, piwo
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i produkty piwowarskie, preparaty do produkcji napojów, 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, 35 pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne
dla konsumentów, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej,
wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów: 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, kawa, herbata, kakao
i namiastki tych towarów, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 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, mąka, produkty mączne i zbożowe, ryż, tapioka, makarony, płatki zbożowe, kasze
spożywcze, chipsy (produkty zbożowe), sosy, sushi, muesli, musztarda, majonez, bułka tarta, pizza, gotowe potrawy na bazie ryżu lub
makaronu, grzanki, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze
i leśne, karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, 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), napoje bezalkoholowe,
piwo i produkty piwowarskie, preparaty do produkcji napojów, 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) 297500
(220) 2016 11 17
(210) 463988
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) NORIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zielona Góra, PL.
(540) KINETYCZNY MAGICZNY PIASEK 10 FOREMEK
ZE ZWIERZĘTAMI KUWETA NA PIASEK aż 1KG PIASKU! +3
(540)

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, ciemnozielony, biały, żółty,
brązowy, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, niebieski, szary, czarny,
czerwony, pomarańczowy
(531) 03.01.01, 03.02.07, 03.02.09, 03.03.03, 03.05.01, 03.07.06,
03.17.99, 06.19.05, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 28 zabawki, gry, zestawy zabawkowe dla dzieci, zestawy
do modelowania dla dzieci zawierające kinetyczny piasek, akcesoria
do zabawy i lepienia z kinetycznego piasku.

(111) 297501
(220) 2014 10 06
(210) 434180
(151) 2017 03 13
(441) 2015 01 19
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) Duda Rolada z kurczakiem drobiowa z dodatkiem
wieprzowiny Delikatne mięso drobiowe wyczuwalny aromat
wątróbki drobiowej Certyfikat Bezpieczeństwa A
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony, złoty, ciemnogranatowy,
żółty, granatowy, jasnozielony
(531) 03.07.03, 05.03.11, 08.05.10, 08.05.25, 25.01.15, 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) 297502
(220) 2014 10 16
(210) 434577
(151) 2017 03 16
(441) 2015 02 02
(732) SENSILAB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA,
Łódź, PL.
(540) S+
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 24.13.25, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, preparaty
parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i do celów leczniczych, suplementy diety do celów medycznych i inna żywność dietetyczna do celów leczniczych, preparaty witaminowe, zioła lecznicze,
mineralne dodatki do żywności, żywność dla niemowląt, cukierki
farmaceutyczne, napoje lecznicze, niemedyczne suplementy diety
nie zawarte w innych klasach, 29 koncentraty i odżywki białkowe,
koncentraty i odżywki białkowe wzbogacane witaminami i solami
mineralnymi, koncentraty i odżywki wzbogacane aminokwasami,
olejami, kwasami tłuszczowymi i tłuszczami jadalnymi ujętymi w tej
klasie, ekstrakty roślinne do celów spożywczych nie zawarte w innych klasach, niemedyczne suplementy diety nie zawarte w innych
klasach, 30 wyroby cukiernicze, słodycze, koncentraty i odżywki węglowodanowe, koncentraty i odżywki węglowodanowe wzbogacane witaminami i solami mineralnymi ujętymi w te klasie, ekstrakty
roślinne do celów spożywczych nie zawarte w innych klasach.
(111) 297503
(151) 2017 03 30

(220) 2015 01 13
(441) 2015 04 27

(210) 437615

3817

(732) STOWARZYSZENIE SPECJALISTÓW ROBÓT
WYKOŃCZENIOWYCH, Przemyśl, PL.
(540) ssrw
(540)

Kolor znaku: szary, biały, czerwony
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi inwestora zastępczego robót budowlanych,
37 usługi budowlane, budowa domów wielo oraz jednorodzinnych,
usługi budowlane wykończeniowe, usługi budowlane dotyczące
infrastruktury technicznej, usługi budowlane instalacyjne, prace
remontowe, prace konserwacyjne, usługi informacji oraz nadzoru
budowlanego, instalowanie i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych,
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, murowanie, tynkowanie, malowanie, kładzenie glazury i terakoty, uszczelnianie
budynków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, asfaltowanie, układanie nawierzchni dróg, instalowanie i naprawa urządzeń
przeciwwłamaniowych, usługi generalnego wykonawcy, doradztwo
inżynieryjne, 41 usługi dotyczące organizowania szkoleń, edukacja,
kształcenie praktyczne, informacja o edukacji, doskonalenie zawodowe, publikowanie tekstów i książek, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, obsługa oraz udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, usługi rozrywkowe, usługi sportowe,
usługi artystyczne, imprezy rozrywkowe i okolicznościowe, imprezy
integracyjne, organizowanie imprez rozrywkowych, okolicznościowych i integracyjnych, usługi związane z organizacją wypoczynku,
organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie obozów sportowych, obsługa urządzeń sportowych, obsługa urządzeń
rozrywkowych, organizowanie przyjęć w dziedzinie rozrywki, parki
rozrywki, udostępnianie sprzętu do karaoke, wynajmowanie terenów o przeznaczeniu sportowym i rozrywkowym, wypożyczanie
dekoracji.
(111) 297504
(220) 2015 02 09
(210) 438743
(151) 2017 03 10
(441) 2015 05 25
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) Duda Szynkowa extra wieprzowa klasyczna gruba
kiełbasa kanapkowa Wyśmienite mięso wieprzowe Certyfikat
Bezpieczeństwa A*
(540)

Kolor znaku: zielony, złoty, biały, czerwony, granatowy, brązowy
(531) 03.04.18, 05.03.11, 05.09.12, 05.09.17, 08.05.02, 08.05.03,
25.01.15, 27.05.01, 29.01.15, 05.03.14
(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 i drobiowych, doradztwo w sprawie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 usługi magazynowania, składowania i dystrybucji mięsa i drobiu oraz przetworów
mięsnych i drobiowych.
(111) 297505
(220) 2015 02 09
(210) 438744
(151) 2017 03 10
(441) 2015 05 25
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
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(540) Duda Kiełbasa kminkowa wieprzowa aromatyczne nasiona
kminku Wyśmienite mięso wieprzowe Certyfikat Bezpieczeństwa
A*
(540)

Kolor znaku: złoty, brązowy, biały, czerwony, zielony, granatowy,
pomarańczowy
(531) 03.04.18, 05.03.11, 05.09.06, 05.09.12, 05.09.17, 08.05.02,
08.05.03, 11.03.05, 25.01.15, 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 i drobiowych, doradztwo w sprawie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 usługi magazynowania, składowania i dystrybucji mięsa i drobiu oraz przetworów
mięsnych i drobiowych.
(111) 297506
(220) 2016 11 21
(210) 464127
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) INVESTMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, biały
(531) 07.01.08, 07.01.12, 01.07.06, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, organizacja
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie
targów i wystaw, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży, promocyjne
usługi handlowe, promowanie działalności gospodarczej, reklama
i marketing, reklama billboardowa, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklamy online, reklamy radiowe i telewizyjne,
zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością
handlową, zarządzanie personelem, 36 administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi
nieruchomości, agencje nieruchomości, doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, dostarczanie
informacji dotyczących nieruchomości, dzierżawa nieruchomości,
finansowanie konsorcjalne nieruchomości, finansowanie nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, nabywanie nieruchomości
na rzecz osób trzecich, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, ocena i wycena nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości handlowych, pomoc w nabywaniu
nieruchomości i udziałów w nieruchomościach, pomoc w zakupie
nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, pożyczki pod zastaw
nieruchomości, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, sprawy dotyczące nieruchomości, timesharing
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości,
usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem
i sprzedażą ziemi, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi finansowe dotyczące nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości,
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usługi nabywania nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego,
usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi
ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, usługi związane ze współwłasnością
nieruchomości, wyceny finansowe nieruchomości, wyceny nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych, wynajem nieruchomości, zabezpieczanie środków finansowych na zakup nieruchomości,
zarządzanie nieruchomościami, 43 organizacja przyjęć weselnych
[miejsca], organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], imprezy
firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], udostępnianie obiektów
i sprzętu na wystawy, udostępnianie obiektów i sprzętu na zjazdy,
udostępnianie obiektów i sprzętu na kongresy, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, udostępnianie pomieszczeń na spotkania, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń na posiedzenia zarządu,
udostępnianie sal konferencyjnych, rezerwacje hotelowe, rezerwacja zakwaterowania, rezerwacje miejsc w hotelach, rezerwacja
zakwaterowania hotelowego, zapewnianie zakwaterowania w hotelach, organizowanie zakwaterowania w hotelach, organizowanie
zakwaterowania dla turystów, organizowanie posiłków w hotelach,
organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, udostępnianie miejsc noclegowych
w hotelach, rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, usługi
w zakresie zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie rezerwacji
miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne,
usługi hotelowe, restauracje, usługi restauracji hotelowych, usługi
restauracyjne, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi
rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi rezerwacji pokojów, usługi
rezerwacji zakwaterowania na wakacje, usługi w zakresie bankietów,
usługi w zakresie zapewniania obiektów na spotkania, usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, wycena zakwaterowania w hotelach, wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania,
wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, wynajmowanie
pokoi, zapewnianie zakwaterowania w hotelach, świadczenie usług
w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie hoteli,
udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności
i napojów.

(111) 297507
(220) 2015 05 06
(210) 442193
(151) 2017 04 28
(441) 2015 08 17
(732) TMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kunów, PL.
(540) tygryski
(510), (511) 29 suszone owoce, skórki owocowe, chipsy owocowe,
bakalie, płatki ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, 30 chrupki kukurydziane, płatki kukurydziane, chrupki gryczane, chrupki jaglane,
zdrowe przekąski zbożowe, słone produkty ze zboża, batoniki muesli.
(111) 297508
(220) 2015 05 07
(210) 442213
(151) 2017 04 28
(441) 2015 08 17
(732) TBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kunów, PL.
(540) Tygryski
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, brązowy, czarny, fioletowy
(531) 03.01.04, 03.01.20, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.15

Nr 10/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 29 suszone owoce, skórki owocowe, chipsy owocowe,
bakalie, płatki ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, 30 chrupki, kukurydziane, płatki kukurydziane, chrupki gryczane, chrupki jaglane,
zdrowe przekąski zbożowe, słone produkty ze zboża.

(111) 297509
(220) 2015 09 22
(151) 2017 04 27
(441) 2015 12 21
(732) GZELLA OSIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osie, PL.
(540) 1985 GZELLA WĘDLINY Z BORÓW
(540)

(210) 447235

Kolor znaku: biały, ciemnozielony, czerwony, czarny
(531) 05.01.01, 05.01.07, 05.01.10, 25.01.01, 27.05.01, 27.07.01,
29.01.13
(510), (511) 29 bekon, flaki, galaretki jadalne, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy,
konserwy mięsne, łój spożywczy, mięsa : wieprzowe, wołowe, drobiowe i z dziczyzny, ekstrakty mięsne, mięso konserwowane, mięso
solone, olej kostny jadalny, smalec, sosy mięsne, słonina, szynka,
pasty zawierające tłuszcz do kanapek, tłuszcze jadalne, wątroba
i wątróbki drobiowe, pasztety z wątróbek drobiowych i z dziczyzny,
pieczenie mięsne, wędliny, wędzonki, wyroby wędliniarskie i garmażeryjne, zwierzęcy szpik kostny jadalny, 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 i promocji w celach
handlowych, 39 paczkowanie żywności metodą próżniową, konfekcjonowanie wyrobów: wędlin i mięsa mielonego, dostarczanie towarów, wypożyczanie lodówek, wynajmowanie magazynów.
(111) 297510
(220) 2016 11 18
(210) 464047
(151) 2017 05 12
(441) 2017 01 16
(732) TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, PL.
(540) Magnat Clean Air
(510), (511) 2 środki antykorozyjne, lakiery i emalie, środki do konserwacji drewna, farby, farby akwarelowe, wodne, bakteriobójcze,
ognioodporne, przeciw zanieczyszczeniom, farby do emalii, farby
stosowane w ceramice, podkłady, kit: stolarski, rzeźbiarski, folie metalowe dla malarzy, barwniki do obuwia, preparaty zabezpieczające
do metali, smary i oleje przeciwrdzewne, rozcieńczalniki do farb i lakierów, utrwalacze do farb i lakierów, barwniki, zaprawy farbiarskie,
zagęszczacze do farb i barwników, bejce, formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, 19 tynki i masy dekoracyjne,
zaprawy cementowe.
(111) 297511
(220) 2016 12 01
(210) 464605
(151) 2017 05 18
(441) 2017 01 16
(732) ORION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec, PL.
(540) TRADYCYJNE ZAPIEKANKI z ogórem czy bez?
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały
(531) 01.15.11, 07.15.05, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 29 ziemniaki zapiekane w cieście, kaszanka, kiełbaski
w cieście, 30 mięso zapiekane w cieście, potrawy na bazie mąki, zapiekanki, 43 usługi gastronomiczne w tym prowadzenie barów, restauracji, moteli, pensjonatów, usługi cateringowe, zaopatrywanie
w żywność.

(111) 297512
(220) 2016 08 01
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) WSZOŁEK GRZEGORZ, Gliwice, PL.
(540) EMT SYSTEMS
(540)

(210) 459831

Kolor znaku: czarny, szary, czerwony, biały
(531) 26.03.04, 26.11.06, 26.07.18, 27.05.10, 29.01.14
(510), (511) 41 szkolenia przemysłowe, usługi szkolenia zawodowego, usługi szkolenia personelu, szkolenia związane ze sprzętem
komputerowym, szkolenia w zakresie programowania komputerów,
szkolenia zawodowe w zakresie mechaniki, usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, szkolenia z zakresu użytkowania komputerów,
szkolenia z obsługi systemów skomputeryzowanych, szkolenia
w zakresie opracowywania systemów oprogramowania, szkolenia
w zakresie opracowywania programów komputerowych, szkolenia
w zakresie obsługi systemów oprogramowania, szkolenia w zakresie
inżynierii mechanicznej, szkolenia z obsługi systemów sterowania
i wizualizacji, szkolenia w zakresie inżynierii materiałowej i metalurgicznej, szkolenia w zakresie optymalizacji procesów produkcji.
(111) 297513
(220) 2016 09 20
(210) 461748
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 05
(732) RECO FUEL ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ZERO WASTE POLSKA
(510), (511) 40 recykling, recykling odpadów, recykling chemikaliów, recykling tworzyw sztucznych, usługi z zakresu zarządzania odpadami [recykling], udzielanie informacji związanych z recyklingiem
odpadów, doradztwo związane z recyklingiem odpadów i śmieci,
sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu,
41 nauczanie i szkolenia, usługi edukacyjne dotyczące ochrony środowiska, 42 usługi monitoringu środowiska naturalnego, badania
dotyczące ochrony środowiska, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, gromadzenie informacji dotyczących środowiska naturalnego, usługi konsultacyjne w zakresie środowiska naturalnego.
(111) 297514
(220) 2016 10 13
(210) 462651
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) TIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin, PL.
(540) PASTIFICIO
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, zielony
(531) 26.11.03, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby i potrawy na bazie mąki, makaron i potrawy na bazie makaronu, naleśniki, ryż i potrawy na bazie ryżu, kasze
i potrawy na bazie kasz, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze
i ciastkarskie, desery, kawa, herbata, 33 napoje alkoholowe, wina,
35 usługi sprzedaży w sklepach oraz punktach wyspecjalizowanych: wyrobów i potraw na bazie mąki, makaronów i potraw na bazie makaronu, naleśników, ryżu i potraw na bazie ryżu, kasz i potraw
na bazie kasz, wyrobów cukierniczych, wyrobów piekarniczych
i ciastkarskich, deserów, kawy i herbaty, napojów alkoholowych,
win, 43 usługi kawiarni, stołówek, usługi restauracyjne i barowe,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi kateringowe.
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(111) 297515
(220) 2016 11 21
(151) 2017 05 17
(441) 2017 01 30
(732) AGART-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) AGART
(540)

(210) 464149

Kolor znaku: szary, biały
(531) 27.01.01, 29.01.12
(510), (511) 2 barwniki spożywcze, barwniki do żywności, 29 daktyle, jaja, jaja w proszku, masło: kakaowe, kokosowe, arachidowe, czekoladowe, wiórki kokosowe, tłuszcz kokosowy, konserwy owocowe,
owoce lukrowane, migdały spreparowane, mleczne produkty, oleje
jadalne, orzechy spreparowane, owoce kandyzowane i konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce puszkowane, galaretki
owocowe, skórki owocowe, przeciery owocowe, rodzynki, sery, żelatyna spożywcza, śmietany, 30 anyż, aromaty-preparaty do żywności,
aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, ozdoby jadalne do ciasta,
cukier, cykoria (substytut kawy), cynamon [przyprawa], drożdże, enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, galaretki spożywcze [nie do celów medycznych], glukoza do celów spożywczych,
kakao, kawa (aromaty kawowe), lukrecja [cukiernictwo], marcepan,
mąka, melasa, mięta do wyrobów cukierniczych, migdały (pasta),
przyprawy, słód do celów spożywczych, syrop cukrowy do celów
spożywczych, szafran (przyprawa), sosy do polewania deserów, tapioka, wanilia [aromat], preparaty zbożowe, owies łuskany, skrobia
do celów spożywczych, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz
ziarna, nasiona i orzechy nie ujęte w innych klasach, 35 usługi w zakresie sprzedaży takich produktów jak: barwniki spożywcze, daktyle,
jaja, jaja w proszku, tłuszcz kokosowy, konserwy owocowe, owoce
lukrowane, migdały spreparowane, mleczne produkty, oleje jadalne, orzechy spreparowane, owoce kandyzowane i konserwowane,
owoce konserwowane w alkoholu, owoce puszkowane, galaretki
owocowe, skórki owocowe, przeciery owocowe, rodzynki, sery, żelatyna spożywcza, śmietany, anyż, preparaty aromatyczne do żywności, aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, jadalne ozdoby
do ciast, cukier, cykoria (substytuty kawy), cynamon [przyprawa],
drożdże, enzymy do ciast, esencje do artykułów spożywczych, galaretki do spożycia przez ludzi [nie do celów medycznych], glukoza
do celów spożywczych, kakao, kawa (aromaty kawowe), lukrecja (wyroby cukiernicze), marcepan, mąka, melasa, mięta do wyrobów cukierniczych, pasta migdałowa, przyprawy, słód do spożycia przez ludzi, syrop cukrowy, szafran (przyprawy), sosy do polewania deserów,
tapioka, wanilia (aromat), preparaty zbożowe, owies łuskany, skrobia
do celów spożywczych, produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna, nasiona i orzechy nie ujęte w innych klasach.
(111) 297516
(220) 2016 11 21
(210) 464162
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) NOVA TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) Nova Telecom
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, usługi sieci telekomunikacyjnych, usługi łączności, usługi telefoniczne, usługi telefonii
komórkowej, usługi faksowe, usługi teleksowe, usługi łączności cyfrowej, usługi telefoniczne w sieci stacjonarnej, ruchomej, radiowej
lub internetowej, telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), usługi w zakresie transmisji i odbioru danych za pomocą
środków telekomunikacyjnych, telekomunikacja za pomocą terminali komputerowych, systemów telematycznych, satelitów, radia, telegrafów, telefonów, zapewnianie dostępu do stron internetowych,
usługi centrali telefonicznych, zapewnianie użytkownikom dostępu
do Internetu (dostawcy usług).
(111) 297517
(220) 2016 11 23
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 16
(732) MJFARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(540)

(210) 464244
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(540)

Kolor znaku: biały, żółty, pomarańczowy
(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.02.01, 26.02.07, 24.13.09, 24.13.22,
29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki do celów
weterynaryjnych, leki stomatologiczne, witaminy do celów leczniczych, minerały wspomagające leczenie i wzmacniające organizm
do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne
wody do celów leczniczych, suplementy diety do stosowania przez
ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu leczenia chorób, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych,
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne do celów medycznych, insulina, wyroby medyczne do celów leczniczych, materiały
do leczenia zębów, kleje do protez dentystycznych, żywność dla
niemowląt do celów leczniczych, środki sanitarne do celów medycznych, środki opatrunkowe, apteczki, środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, majtki
i pieluchy higieniczne, podpaski higieniczne, tkaniny chirurgiczne,
sole do kąpieli leczniczych, detergenty do celów medycznych, farmaceutyczne preparaty do skóry i włosów, 35 usługi marketingowe,
usługi w zakresie: reklam, reklam korespondencyjnych, reklam prasowych, reklam radiowych i reklam telewizyjnych, rozprowadzanie
ulotek i gazetek reklamowych, prowadzenie aptek i usługi na rzecz
osób trzecich w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz internetowej następujących towarów: kosmetyki, mydła, kremy, pasty,
dezodoranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej, środki do czyszczenia zębów, preparaty
do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty do opalania, preparaty
do odchudzania, maseczki kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, depilatory, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, środki czyszczące, produkty farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki
do celów weterynaryjnych, leki stomatologiczne, witaminy do celów
leczniczych, minerały wspomagające leczenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, suplementy diety do stosowania
przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu leczenia chorób, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne do celów medycznych,
insulina, wyroby medyczne do celów leczniczych, materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt do celów leczniczych, środki
sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, aparaty
i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, artykuły ortopedyczne, artykuły i sprzęt medyczny, rękawice
do celów medycznych, pomoc w zarządzaniu i w prowadzeniu działalności gospodarczej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, dystrybucja próbek, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 44 sporządzanie leków na podstawie recept, doradztwo z zakresu: medycyny,
farmacji, kosmetyki, usługi w zakresie doradztwa farmaceutycznego
i udzielania porad.
(111) 297518
(151) 2017 05 09

(220) 2016 11 23
(441) 2017 01 16

(210) 464248
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(732) KULCZYCKI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Praliny Grylażowe z SIEMIANOWIC
(540)

(540)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, bombonierki, cukierki,
cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, wyroby z kakao, wyroby czekoladowe na bazie orzeszków, słodycze, galaretki,
wafle.
(111) 297519
(220) 2016 11 29
(210) 464508
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) SILESIA 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik, PL.
(540) MENNICA STAROPOLSKA
(510), (511) 14 biżuteria, diamenty, kamienie szlachetne, kamienie
jubilerskie i syntetyczne, metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie, złoto, srebro, medale, medaliony, monety kolekcjonerskie,
półfabrykaty do produkcji monet, zestawy monet, odznaczenia
państwowe i odznaki, breloki, emblematy z metali szlachetnych,
sztabki z metali szlachetnych, znaczki metalowe, wyroby z metali
szlachetnych lub pokrywane nimi, żetony miedziane i z innych metali, 35 usługi w zakresie organizowania punktów sprzedaży oraz
prowadzenia sprzedaży detalicznej i hurtowej monet, odznaczeń
państwowych, medali, znaczków metalowych, pieczęci, znaczników
probierczych, datowników, katalogów, klaserów, wydawnictw okolicznościowych, pamiątek z metali i metali szlachetnych, usługi w zakresie kupna i sprzedaży złota i platyny w stanie nieprzerobionym,
w postaci sztab, monet a także półfabrykatów, 36 analizy finansowe,
wycena biżuterii, diamentów, kamieni szlachetnych, metali szlachetnych, depozyty przedmiotów wartościowych, depozyty sejfowe,
doradztwo w sprawach finansowych, usługi finansowe, inwestycje
kapitałowe, transfer elektroniczny kapitału, depozyty kosztowności,
transakcje finansowe, numizmatyka, operacje bankowe, operacje finansowe, wycena zbiorów numizmatycznych, 40 usługi w zakresie
obróbki złota, srebra i innych metali szlachetnych, metali kolorowych, obróbka diamentów i kamieni szlachetnych, usługi jubilerskie,
odlewanie monet, żetonów z metali szlachetnych, w tym z miedzi,
chromowanie, cynowanie, niklowanie, posrebrzanie, pozłacanie, platerowanie metali, galwanizacja, grawerowanie.
(111) 297520
(220) 2016 11 30
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) KROSS SPÓŁKA AKCYJNA, Przasnysz, PL.
(540) EBIKE
(540)

3821

(210) 464559

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 rowery oraz podzespoły i części zamienne do rowerów.
(111) 297521
(220) 2016 12 01
(210) 464610
(151) 2017 05 18
(441) 2017 01 16
(732) GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) ESTER Bramy Ogrodzenia

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe stałe i przenośne, ogrodzenia
metalowe i ich części, bramy i drzwi metalowe, kratownice metalowe, balustrady i barierki metalowe i ich części, maszty i słupy metalowe, kute elementy dekoracyjne, okucia budowlane metalowe,
klamry, zaciski, wsporniki i mocowania metalowe, drobnica żelazna,
klamki i gałki metalowe, wyroby ślusarskie, wyroby kowalstwa artystycznego, 19 budowlane elementy wykończeniowe z tworzyw
sztucznych, kształtki, profile, kształtowniki i listwy z tworzyw sztucznych, bramy i ogrodzenia niemetalowe, drzwi, skrzydła drzwiowe,
płyty drzwiowe, ościeżnice i futryny drzwiowe niemetalowe, 37 usługi w zakresie wykonawstwa oraz kierowania i nadzorowania robót
budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych, usługi budowlane
w zakresie infrastruktury technicznej, usługi budowlane konstrukcyjne, wykonywanie konstrukcji stalowych, montaż prefabrykatów
żelbetowych, usługi budowlane wykończeniowe, usługi budowlane
instalacyjne w tym centralnego ogrzewania, wodno -kanalizacyjne,
gazowe, elektryczne, usługi w zakresie wykonawstwa budownictwa
mieszkaniowego i użytkowego, wyposażania mieszkań i lokali użytkowych w meble, restauracji i rekonstrukcji obiektów zabytkowych
i dzieł sztuki, montaż i konserwacja instalacji inteligentnych systemów automatyzacji, montaż i konserwacja systemów zarządzania,
systemów alarmowych, komputerów i sieci komputerowych, usługi
budowlane w zakresie budownictwa drogowego i kolejowego, inżynierii miejskiej, inżynierii środowiska, inżynierii sanitarnej, hydrotechniki i hydrogeologii, usługi z zakresu ukształtowania terenu oraz
małej architektury, usługi w zakresie wykonawstwa systemów wykorzystujących wszystkie rodzaje energii odnawialnej, wykonywanie
prac ziemnych, drenażowych, rekultywacyjnych, melioracyjnych, budowa, montaż i remonty sieci i stacji wodociągowych, stacji uzdatniania wody, zagospodarowanie stref ochrony sanitarnej, nadzór
budowlany, wykonywanie, konserwacja i modernizacja izolacji elektrycznej, termicznej i akustycznej budynków, maszyn i urządzeń, wykonywanie, konserwacja i modernizacja wibroizolacji, wykonywanie,
konserwacja i modernizacja hydroizolacji, modernizacja techniczna
maszyn i urządzeń.
(111) 297522
(220) 2016 12 01
(210) 464613
(151) 2017 05 18
(441) 2017 01 16
(732) GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) WOOLET
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.12, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia kontrolno -pomiarowe, regulacyjne, sygnalizacyjne, sterujące, przewody i układy automatyki przemysłowej,
podzespoły automatyki przemysłowej i sterowniczej, przekaźniki
elektryczne, generatory promieniowania podczerwonego, nadajniki podczerwieni, osprzęt elektryczny, kable i wiązki kablowe elektryczne, kable i wiązki kablowe światłowodowe, złącza elektryczne
i światłowodowe, przedłużacze elektryczne, gniazda elektryczne,
przełączniki i przekaźniki elektryczne, filtry przeciwprzepięciowe,
programatory włączania i wyłączania przepływu energii elektrycznej, zasilacze elektroniczne, transformatory elektryczne, urządzenia
i centrale alarmowe, stacje monitorowania alarmów, czujniki i sygnalizatory alarmowe, urządzenia i przyrządy elektryczne transformujące, przełączające, przewodzące, akumulatorowe i kontrolne,
przemienniki częstotliwości, obudowy do urządzeń elektronicznych,
elektrotechnicznych i telekomunikacyjnych, obudowy do urządzeń automatyki przemysłowej, systemy sterowania i wizualizacji
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procesów przemysłowych, komputery i akcesoria komputerowe,
programy komputerowe, urządzenia do odtwarzania, nagrywania,
zapisywania, transmisji, dźwięku, obrazu i informacji w postaci elektronicznej, cyfrowej i analogowej, zapisane nośniki obrazu i dźwięku,
programy multimedialne, publikacje elektroniczne przeznaczone
do zapisu na komputerze i urządzeniach elektronicznych przenośnych, oprogramowanie i aplikacje przeznaczone do komputerów
i elektronicznych urządzeń przenośnych, urządzenia współpracujące
z komputerami, wydawnictwa elektroniczne, 18 torby, plecaki, aktówki, teczki, walizki, kufry i kuferki, sakwy i sakiewki, torebki, futerały, kasetki, kosmetyczki, portmonetki, portfele, etui do kluczy, opakowania ze skóry, paski skórzane, galanteria skórzana, skóry zwierzęce,
parasole, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne
przez Internet, usługi przesyłania danych przez Internet, przesyłanie
informacji i komunikatów poprzez sieć telefonów komórkowych i Internet, usługi agencji informacyjnych w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości poprzez radio, telewizję, Internet, prasę, usługi
portalu internetowego obejmujące takie usługi telekomunikacyjne
jak: przesyłanie za pośrednictwem Internetu oraz poprzez sieć telefonów komórkowych informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych, wiadomości bieżących, szeroko pojętej informacji w tym również informacji dotyczącej rozrywki, turystyki i sportu, usługi poczty
elektronicznej, obsługa internetowych forów dyskusyjnych, przesyłanie informacji SMS-em, MMS-em, przesyłanie informacji z zastosowaniem do nadawania i/lub odbioru informacji urządzeń mobilnych.

gająca na udzielaniu licencji na używanie znaku towarowego podmiotom wytwarzającym produkty bądź świadczących usługi na terytorium powiatu, 38 dostarczanie wiadomości za pośrednictwem
środków elektronicznych, emisja programów telewizyjnych i radiowych, emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, emisja programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem
sieci kablowych lub bezprzewodowych, 41 usługi organizowania imprez, jarmarków, festynów, biennale, pokazów o charakterze edukacyjnym, kulturowym, sportowym lub rozrywkowym, organizowanie
konkursów o charakterze edukacyjnym, kulturowym lub rozrywkowym, informacja o edukacji i rekreacji, informacja o imprezach rozrywkowych, usługi instruktażowe, usługi muzealne, organizowanie
i prowadzenie koncertów i konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów i zjazdów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
lub edukacji, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków,
udostępnianie gier i programów komputerowych on-line, udostępnianie filmów na żądanie (VOD), publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, usługi w zakresie rozrywki, realizacja spektakli,
organizowanie i prowadzenie balów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie obozów sportowych, przyjęć, spektakli, wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, zawodów sportowych, produkcja filmów, mikrofilmów, programów radiowych i telewizyjnych, przedstawień teatralnych, pisanie scenariuszy, realizacja spektakli, działalność
wydawnicza, organizowanie tematycznych wycieczek turystyczno-krajoznawczych, edukacja.

(111) 297523
(220) 2016 12 05
(210) 464717
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 23
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) Bielenda Odmładzająca Karboksyterapia
(510), (511) 3 kosmetyki.

(111) 297525
(220) 2016 12 08
(210) 464923
(151) 2017 05 08
(441) 2017 01 16
(732) REWORK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) R Rework
(540)

(111) 297524
(220) 2016 12 06
(151) 2017 05 04
(441) 2017 01 16
(732) POWIAT POZNAŃSKI, Poznań, PL.
(540) POWIATOWA 17.
(540)

(210) 464795

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 29.01.12, 26.04.02, 26.04.17, 26.04.22, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 16 afisze, albumy, broszury, czasopisma, foldery, fotografie, grafiki, kalendarze, katalogi okolicznościowe, książki, mapy
turystyczne, periodyki, plakaty, prospekty, publikacje, przewodniki
turystyczne, paszporty podróżnika z miejscem do potwierdzania
pobytu w danym miejscu w regionie, tablice i arkusze ogłoszeniowe, stemple okolicznościowe, widokówki, wydawnictwa o regionie,
plansze, płyty grawerskie, drukowane rozkłady i repertuary godzinowe, śpiewniki, znaczki i karty pocztowe, okolicznościowe torby
do pakowania i koperty, emblematy i etykiety papierowe, 35 usługi
reklamowe związane z działalnością powiatu poznańskiego, reklama
billboardowa, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reklama internetowa i na portalach społecznościowych, usługi związane z promocją powiatu poznańskiego, usługi w zakresie informacji o walorach
przyrody, zabytków architektury, tradycji i zwyczajów regionalnych,
historii i legend z przeszłości i teraźniejszości jako reklamy regionu,
organizowanie imprez promujących powiat, rozpowszechnianie materiałów promocyjnych opatrzonych znakiem towarowym, zwłaszcza takich, jak: mapy, broszury, przewodniki, śpiewniki, czasopisma,
kalendarze, katalogi, kartki pocztowe, widokówki, przybory szkolne,
długopisy, pióra, ołówki, odzież, nakrycia głowy, koszulki, czapeczki,
szklanki, kufle, napoje i przekąski, zabawki, maskotki, gry, rekwizyty
do gier, rozpowszechnianie materiałów reklamowych: próbek, druków, prospektów, broszur, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi informacyjne o działalności handlowej i gospodarczej
regionu, usługi reklamy i promocji wyrobów oraz towarów pochodzących z regionu, usługi reklamowe w zakresie turystyki, organizacja wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych regionu,
organizowanie wystaw gospodarczych, promocja sprzedaży pole-

Kolor znaku: niebieski, granatowy
(531) 24.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 rekrutacja personelu, usługi agencji pośrednictwa
pracy, usługi agencji pracy tymczasowej, agencje prowadzące pośrednictwo do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych dla obywateli polskich, agencje doradztwa personalnego, agencje poradnictwa
zawodowego (inne niż związane z edukacją i szkoleniami), usługi rekrutacji personelu sprzedaży, usługi rekrutacji personelu do obsługi
kas sklepowych, zapewnienie personelu do obsługi klienta i personelu sprzedającego (w tym przy użyciu kas sklepowych), zapewnienie
personelu do obsługi taśm produkcyjnych (w tym do zdejmowania
towarów z taśm produkcyjnych, pakowania i łączenia w zestawy towarów z taśm produkcyjnych), administracja biur na rzecz osób trzecich,
kontrola zapasów magazynowych, skomputeryzowane zamówienia
towarów, usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, inwentaryzacja, inwentaryzacja towaru, kontrola stanu zapasów w oparciu
o bazy danych, kontrola ilości towarów, usługi w zakresie rozliczeń,
usługi w zakresie rozliczeń dotyczące rozładunku kontenerów, sortowanie, obsługa i przyjmowanie przesyłek pocztowych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w odniesieniu do przedsiębiorstw produkcyjnych,
36 Wynajem nieruchomości, wynajem lokali mieszkalnych, wynajem
lokali użytkowych, wynajem powierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie nieruchomości, usługi finansowe,
37 montaż, konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń produkcyjnych,
serwis linii produkcyjnych, serwis kas sklepowych, usługi sprzątania,
usługi czyszczenia przemysłowego, usługi czyszczenia związane
ze sprzątaniem przemysłowym, czyszczenie budynków od wewnątrz
i zewnątrz, czyszczenie pojazdów, czyszczenie powierzchni handlowych, czyszczenie hal przemysłowych, czyszczenie magazynów, zwalczanie szkodników i dezynfekcja, 39 usługi rozładunku, rozładunek
kontenerów, przeładunek kontenerów, załadunek i rozładunek towarów, usługi pakowania, pakowanie, rozpakowywanie, przepakowywanie i sortowanie towarów, dzielenie na części i przepakowywanie
towarów, zdejmowanie towarów z taśmy produkcyjnej, pakowanie
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i łączenie w zestawy towarów z taśmy produkcyjnej, organizowanie
dostawy towarów przez pocztę, organizowanie wysyłki towarów, wysyłka towarów, przygotowywanie towarów z magazynu do wysyłki,
usługi transportowe, transport kontenerów, usługi składowania, składowanie kontenerów, 42 kontrola jakości, kontrola jakości towarów,
inspekcja towarów w zakresie kontroli jakości.

(111) 297526
(220) 2016 12 08
(210) 464932
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) do Rosário Estorninho Luís RE BUSINESS CONSULTING,
Warszawa, PL.
(540) baby space
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, żółty, zielony, fioletowy,
granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 edukacja, edukacja językowa, edukacja [nauczanie],
edukacja przedszkolna, kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, kursy szkolne w zakresie pomocy w nauce, kursy szkolne
związane z przygotowaniem do egzaminów, nadzorowanie ćwiczeń
fizycznych, nauczanie, nauczanie i szkolenia, nauczanie przedszkolne,
nauczanie w szkołach podstawowych, nauczanie w szkołach średnich,
obozy letnie [rozrywka i edukacja], obozy rekreacyjne, obozy sportowe
(organizowanie-), ocena nauczania w celu zapobiegania trudnościom
w uczeniu się, oddziały opieki dziennej [edukacyjne], opracowywanie
materiałów edukacyjnych, opracowywanie podręczników edukacyjnych, opracowywanie sprawozdań w zakresie nauczania, organizacja
aktywności edukacyjnych na obozach letnich, organizacja aktywności
kulturalnych na obozach letnich, organizacja aktywności sportowych
na obozach letnich, organizacja atrakcji na obozach letnich, organizacja
egzaminów [edukacja], organizacja konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie zajęć dydaktycznych,
organizowanie zajęć rekreacyjnych, organizowanie zajęć sportowych
i zawodów sportowych, przedszkola, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, świadczenie usług edukacyjno-rozrywkowych
dla dzieci w świetlicach pozalekcyjnych, szkolenia nauczycieli, usługi doradcze w zakresie edukacji, usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne
świadczone przez szkoły, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci,
usługi przedszkoli, usługi przedszkoli [edukacja], usługi przedszkolne
[edukacja lub rozrywka], usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, usługi rozrywkowe świadczone dla
dzieci, usługi świadczone przez placówki oświatowe, usługi szkół, usługi szkół [edukacja], usługi szkół w zakresie nauczania języków obcych,
usługi w zakresie oświaty [nauczanie], zajęcia zorganizowane, dla dzieci
[rozrywka / edukacja], trening rozwoju osobistego, badania edukacyjne,
analizowanie wyników testów i danych edukacyjnych dla osób trzecich,
doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie
szkoleń, edukacja on-line z komputerowej bazy danych lub za pomocą
Internetu czy ekstranetów, kursy szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, organizowanie gier edukacyjnych,
szkolenie dla rodziców w zakresie umiejętności rodzicielskich, szkolenie
personelu niemedycznego w zakresie opieki nad dziećmi, szkolenie
w zakresie ćwiczeń grupowych, usługi edukacyjne dla dzieci w postaci
grup zabaw, zarządzanie usługami edukacyjnymi, szkolenia ruchowe
dla dzieci, usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, szkolenia w zakresie
kultury fizycznej dla dorosłych i dzieci, 43 opieka nad dziećmi w klubach
malucha, opieka nad dziećmi w żłobkach, placówki opieki dziennej nad
przedszkolakami i małymi dziećmi, usługi opieki nad dziećmi świadczone w obiektach handlowych, zapewnianie opieki nad dziećmi po szkole, zapewnianie opieki przed szkołą, żłobki dla dzieci, żłobki i ośrodki
opieki dziennej, żłobki, ośrodki opieki dziennej i domy opieki dla osób
starszych, 44 przeprowadzanie testów psychologicznych, przygotowywanie profili psychologicznych, usługi w zakresie testów psychologicznych, usługi w zakresie oceny psychologicznej, 45 opieka nad dziećmi
pod nieobecność rodziców, usługi niań, usługi w zakresie opieki nad
dziećmi pod nieobecność rodziców, usługi w zakresie opieki.

3823

(111) 297527
(220) 2016 12 11
(210) 465027
(151) 2017 05 11
(441) 2017 01 16
(732) MACIEJOWSKI SŁAWOMIR, Trzebinia, PL.
(540) agdownik
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
badania biznesowe, badania opinii publicznej, badania rynkowe, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom-punkty
informacji konsumenckiej, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing-doradztwo biznesowe, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam, telemarketing, tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public relations,
usługi w zakresie porównywania cen, wyceny handlowe, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów-szkolenie, organizowanie konkursów-edukacja lub rozrywka, organizowanie loterii,
produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów,
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania.
(111) 297528
(220) 2016 12 12
(210) 465030
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TOLBASADIN
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze, kosmetyki w postaci kremów,
kosmetyki w formie żelów, kremy do ciała, mydła, nielecznicze pasty
do zębów, 5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, preparaty mineralne do celów leczniczych,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające
leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biologiczne, bakteriobójcze, krwiopochodne, biotechnologiczne do celów medycznych, szczepionki, surowice, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, płyny farmaceutyczne, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne,
produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, kremy lecznicze, 10 instrumenty medyczne, sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicznego, urządzenia i instrumenty chirurgiczne do użytku
weterynaryjnego.
(111) 297529
(220) 2016 12 12
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 16
(732) MALICKI JERZY PROFILEX, Chorzów, PL.
(540) OZ
(540)

(210) 465044

(531) 24.15.02, 24.15.13, 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria ze złota i srebra, wyroby zegarmistrzowskie.

3824
(111) 297530
(220) 2016 12 12
(151) 2017 05 17
(441) 2017 01 30
(732) TARGI KIELCE SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, PL.
(540) Targi Kielce exhibition & congress centre
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 465045

Kolor znaku: ciemnoniebieski, czerwony, biały
(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.01.12, 26.01.16, 26.01.22, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 35 prowadzenie i organizacja targów, giełd oraz wystaw
handlowych i reklamowych, pośrednictwo handlowe, wynajem powierzchni wystawienniczych, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia
biurowego lub handlowego, reklama i promocja na rzecz osób trzecich,
dekoracja stoisk wystawienniczych, 36 punkty celne, kantory wymiany
walut, pośrednictwo i wynajem nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe, 39 usługi turystyczne, wynajmowanie miejsc parkingowych,
usługi transportowe, magazynowanie celne, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji oraz seminariów, organizowanie i administrowanie
wystawami kulturalnymi i edukacyjnymi, publikacje książek, katalogów,
broszur i tekstów, 43 wynajem i rezerwacja zakwaterowania.
(111) 297531
(220) 2016 12 13
(210) 465117
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 23
(732) KOPCZYŃSKI MACIEJ KULINARNE KREACJE, Kraków, PL.
(540) Kulinarne Kreacje
(540)

Kolor znaku: czarny, różowy
(531) 01.15.05, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 drukowane materiały szkoleniowe, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały szkoleniowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, bony upominkowe, 35 pomoc w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, administrowanie sprzedażą, analiza cen, przygotowanie prezentacji do celów handlowych, przygotowywanie prezentacji do celów działalności gospodarczej, administrowanie dotyczące
marketingu, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, dostarczanie informacji marketingowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, oferowanie próbek produktów, promocja
sprzedaży, promowanie działalności gospodarczej, publikowanie
materiałów i tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, reklama i usługi
reklamowe, marketing, sponsoring promocyjny, 41 warsztaty w celach
szkoleniowych, warsztaty do celów rekreacyjnych, warsztaty w celach
edukacyjnych, organizacja warsztatów i seminariów, prowadzenie kursów, seminariów, szkoleń i warsztatów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów
dla dorosłych, organizowanie i prowadzenie warsztatów dla dzieci,
prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących gastronomii, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
organizowanie warsztatów edukacyjnych w dziedzinie gastronomii,
udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, doradztwo w zakresie
szkoleń, szkolenia w zakresie odżywiania, szkolenia z prezentacji żywności, szkolenia w zakresie cateringu, usługi edukacyjne i szkoleniowe,
pokazy [do celów szkoleniowych], szkolenia związane z branżą restauracyjną, usługi konsultacyjne w dziedzinie zawodów kulinarnych,
rozrywka związana z degustacją wina, organizowanie warsztatów
w dziedzinie znajomości win i winiarstwa, warsztaty sommelierskie, organizowanie i prowadzenie warsztatów barmańskich, organizowanie
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i prowadzenie warsztatów baristycznych, organizacja i przeprowadzanie degustacji wina do celów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie degustacji wina do celów rozrywkowych, organizacja przyjęć,
planowanie przyjęć, usługi planowania przyjęć, doradztwo w zakresie planowania przyjęć, usługi prowadzących uroczystości w zakresie
przyjęć i imprez specjalnych, 43 doradztwo kulinarne, porady dotyczące przepisów kulinarnych, usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej,
udostępnianie informacji o zawodzie barmanki i barmana, wynajem
pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, usługi kateringowe, katering
obejmujący żywność i napoje na bankiety, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje.

(111) 297532
(220) 2016 12 13
(210) 465132
(151) 2017 05 12
(441) 2017 01 23
(732) SAS MIECZYSŁAW ZAKŁAD METALOWO -KOTLARSKI SAS,
Owczary, PL.
(540) SAS
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 11 kotły wodne centralnego ogrzewania.
(111) 297533
(220) 2016 12 14
(151) 2017 05 18
(441) 2017 01 30
(732) PARTYKA ADRIAN SO FLY, Świdnica, PL.
(540) SOFLY
(540)

(210) 465166

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 03.07.21, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 34 papierosy elektroniczne, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki
eteryczne, etui do papierosów elektronicznych, pudełka na papierosy elektroniczne.
(111) 297534
(220) 2016 12 15
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) CLARUMLED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo, PL.
(540) clarumLED
(540)

(210) 465210

Kolor znaku: czarny, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: układy sterujące do źródeł światła, przekształtniki zasilające, czujniki
ruchu i transformatory, półprodukty z branży elektrotechnicznej,
zasilacze, przełączniki, oprawki, styki połączeniowe, adaptery, szynoprzewody, elektryczne złącza, gniazdka, wtyczki i kontakty, oprawki,
puszki i tablice połączeniowe, przełączniki elektryczne, przewody
elektryczne, puszki przełącznikowe i rozgałęźne, regulatory światła,
skrzynki do przyłączy, wyłączniki elektryczne, oświetlenie elektryczne, lampy elektryczne, taśmy LED, źródła światła LED, zamocowania
źródeł światła z profili metalowych.

Nr 10/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 297535
(220) 2016 12 16
(210) 465291
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) BRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mielec, PL.
(540) NAVAS
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, meble kuchenne, segmenty mebli
ściennych, stoły, krzesła, komody, witryny, biurka, regały, szafki, ławy,
fronty meblowe, fronty kuchenne.
(111) 297536
(220) 2016 12 16
(210) 465293
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) TBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kunów, PL.
(540) Tygryski
(540)

3825

gii elektrycznej, 40 usługi w zakresie przetwarzania ropy naftowej
i produktów rafinacji ropy naftowej, wytwarzanie energii, 42 usługi
w zakresie analizy pokładów roponośnych, badania geologiczne,
ekspertyzy geologiczne, ekspertyzy pól naftowych, pomiary geodezyjne, poszukiwania geologiczne, poszukiwania ropy naftowej i gazu
ziemnego, doradztwo naukowe i technologiczne, a także badania
i projektowanie konieczne do świadczenia powyższych usług, projektowanie, instalowanie aktualizacja, konserwacja i wypożyczanie
oprogramowań komputerowych.

(111) 297538
(220) 2017 01 18
(210) 466377
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 20
(732) WESOŁOWSKA AGNIESZKA CONCEPT, Kościno, PL.
(540) AGNES WESS
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria, 18 torebki, torby, portfele, portmonetki
i paski ze skóry oraz tworzyw sztucznych, 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: biżuteria oraz torebki, torby, portfele, portmonetki i paski ze skóry i tworzyw sztucznych.

Kolor znaku: pomarańczowy, żółty, czerwony, różowy, czarny,
biały, szary, jasnozielony, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.01.04, 03.01.21, 03.01.24, 05.07.02,
19.03.25
(510), (511) 29 chrupki i chipsy ziemniaczane, 30 chrupki kukurydziane, płatki kukurydziane nie będące słodyczami ani wyrobami
cukierniczymi, produkty przemiału zbóż w postaci paluszków, chipsy
jako produkty zbożowe, ryż preparowany, płatki śniadaniowe, płatki owsiane, słone przekąski ze zboża, produkty zbożowe, przekąski
zbożowe, przekąski ryżowe, wafle ryżowe, krakersy, produkty na bazie kukurydzy (popcorn).
(111) 297537
(220) 2016 12 19
(210) 465414
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) LOTOS Petrobaltic
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 05.05.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 paliwo, paliwo gazowe, ropa naftowa (surowa lub rafinowana), 12 statki i konstrukcje pływające, elementy do budowy
statków, maszyny do statków, maszyny dla górnictwa i do wydobywania oraz w budownictwie, 35 usługi sprzedaży hurtowej paliw
i produktów pochodnych, maszyn wykorzystywanych w górnictwie
i budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, 37 usługi wydobywcze w górnictwie, usługi wydobywcze ropy naftowej i gazu
ziemnego, budownictwo podwodne, naprawy podwodne, budowa
i konserwacja rurociągów, naprawa i konserwacja maszyn, maszyn
dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, statków i łodzi,
wynajmowanie i dzierżawa maszyn i urządzeń, 39 usługi w zakresie
przeładunku, załadunku, magazynowania, składowania i przechowywania towarów, transport drogowy i morski towarów, transport
rurociągami i statkami gazów płynnych i ropy naftowej, transport
lądowy i morski pasażerski, cumowanie i holowanie statków, wynajmowanie oraz dzierżawa środków transportu wodnego i drogowego, wynajmowanie samochodów osobowych, dystrybucja ener-

(111) 297539
(220) 2017 01 21
(210) 466651
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 06
(732) BALICKI EDWARD AZCO POLSKIE MEBLE BIUROWE, Bielsko-Biała, PL.
(540) MASSONI
(510), (511) 20 blaty stołowe, drzwi do mebli, kredensy, krzesła,
meble, meble biurowe, meble metalowe, osprzęt niemetalowy
do mebli, panele drewniane do mebli, pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], półki biblioteczne, półki magazynowe, pulpity
[meble], siedzenia metalowe, stojaki na książki [meble], stojaki, półki,
stoły, stoły kreślarskie, stoły metalowe, szafki zamykane, szafy wnękowe, taborety, taborety ze schodkiem [meble], wieszaki i haczyki
na ubrania, wieszaki stojące na płaszcze, wolnostojące przepierzenia
[meble], wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli,
wyroby stolarskie, zawiasy niemetalowe, 35 usługi prowadzenia
sprzedaży hurtowej i detalicznej mebli i akcesoriów, usługi prowadzenia sprzedaży mebli i akcesoriów za pośrednictwem Internetu,
usługi polegające na umożliwieniu klientom dokonywania zakupów
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, usługi polegające
na prezentacji mebli i akcesoriów za pośrednictwem Internetu celem umożliwienia ich oglądania, oceniania i zakupu, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 40 informacje o obróbce materiałów, obróbka drewna,
polerowanie materiałami ściernymi, składanie materiałów na zamówienie dla osób trzecich, ścinanie i obróbka drewna, 42 opracowywanie projektów technicznych, projektowanie i aranżacja wnętrz,
projektowanie mebli, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], usługi
graficzne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury wnętrz, wzornictwo przemysłowe.
(111) 297540
(220) 2017 01 23
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) MATUSZCZAK MACIEJ OLIMP, Łódź, PL.
(540) OLIMP bezpiecznie na wysokości od 1996
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, szary, czarny
(531) 26.03.04, 26.03.23, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14

(210) 466652
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(510), (511) 37 czyszczenie elewacji budynków, malowanie powierzchni budynków, malowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, malowanie, malowanie budynków, malowanie domów,
malowanie i prace dekoratorskie w budynkach, prace budowlane
w zakresie konstrukcji stalowych, wynajem stalowych wież, wyrównywanie betonu, uszczelnianie betonu, sprężanie betonu, powlekanie betonu, polerowanie betonu, kruszenie betonu, usługi poziomowania betonu, usługi spulchniania betonu, montaż [instalacja]
konstrukcji budynków, montaż izolacji do budynków, montaż kotew
w skałach, montaż okładziny zewnętrznych ścian budynku, montaż
ścian działowych kartonowo -gipsowych, montaż płyt ściennych,
montaż paneli gipsowych, usługi w zakresie montażu rusztowań,
usługi montażowe rusztowań budowlanych, montaż rusztowań,
montaż instalacji przemysłowych, montaż instalacji kanalizacyjnych,
gazowych i wodociągowych, montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, montaż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, mycie, mycie
okien, przeciwpożarowe zabezpieczanie budynków w trakcie budowy, zabezpieczanie przed ogniem w czasie budowy, zabezpieczanie
budynków przed dostępem szkodników i robactwa, zabezpieczanie
konstrukcji przed dostępem szkodników i robactwa, zabezpieczanie
pomieszczeń przed dostępem szkodników i robactwa, zabezpieczanie budynków przed wilgocią podczas ich budowy, impregnowanie
powierzchni preparatami do odstraszania zwierząt, usługi usuwania
śniegu i oblodzenia z dachów, zabezpieczanie budynków przed ptakami, zabezpieczanie antykorozyjne konstrukcji metalowych, usługi
w zakresie oczyszczania przez piaskowanie, układanie dachówek
i płytek łupkowych, rozbiórka dachów, nakładanie powłok nieprzemakalnych na dachy, izolowanie dachów, izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, izolacja dachów, instalacja
pokryć dachowych, instalacja materiałów izolacyjnych w budynkach,
na dachach i w konstrukcjach, usługi instalacji dachów, malowanie
natryskowe, malowanie natryskowe metali, usługi zabezpieczania
przed korozją, 40 formowanie betonu, zabezpieczanie przed wilgocią istniejących budynków, zabezpieczanie istniejących budynków
przed wilgocią, piaskowanie, 41 szkolenia edukacyjne, szkolenia
personelu, szkolenia biznesowe, szkolenia techniczne w zakresie
bezpieczeństwa, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, usługi edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy, usługi szkoleniowe z zakresu
udzielania pierwszej pomocy.

(111) 297541
(220) 2015 03 03
(210) 439693
(151) 2015 12 07
(441) 2015 06 22
(732) EPIKUCHNIA KATARZYNA I BARTOSZ RYGALIK SPÓŁKA
JAWNA, Warszawa, PL.
(540) whomus! classic
(540)

(531) 24.17.01, 27.05.01
(510), (511) 29 hummus-pasta z ciecierzycy, ajvar-pasta warzywna,
30 relish-sos przyprawowy na bazie owoców lub warzyw, sosy do sałatek, 45 zarządzanie prawami autorskimi.
(111) 297542
(220) 2015 04 24
(210) 441747
(151) 2016 12 01
(441) 2015 08 03
(732) LT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LifeTube
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, komputerowe programy nagrane, programy komputerowe -software ładowalny, komputerowe systemy operacyjne, audiowizualne nośniki rejestracji
dźwięku i obrazu, czyste i nagrane nośniki rejestracji dźwięku i obrazu, czyste i nagrane nośniki danych, dyski magnetyczne, pamięci
komputerowe, pendrive, twarde dyski, nośniki danych magnetyczne i optyczne, dyskietki, dyski cyfrowe audio -video, płyty CD, płyty
DVD, pliki komputerowe, pliki komputerowe audio -video, interfejsy,
35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowa-
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dzenia działalności gospodarczej, usługi analizy i gromadzenie danych o ruchu w Internecie dla celów marketingowych i reklamowych,
informacja handlowa, usługi reklamowe wspomagające sprzedaż
na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie doradztwa zarządzania personelem, usługi agencji public relations, usługi w zakresie kreowania
wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi marketingowe, usługi agencji
reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa,
reklama korespondencyjna, reklama prasowa, sprzedaż hurtowa
i detaliczna oprogramowania komputerowego, sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, sprzedaż hurtowa i detaliczna
za pośrednictwem sieci Internet oprogramowania komputerowego,
sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, organizowanie
sprzedaży online, aukcje, pośredniczenie w sprzedaży hurtowej i detalicznej powierzchni reklamowych, również drogą online, sprzedaż
usług reklamowych i usług w zakresie promocji towarów i usług,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, wynajem powierzchni reklamowych, agencje informacji handlowej, 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, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo handlowe,
przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja
towarów, 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, wyszukiwanie informacji o plikach komputerowych dla osób trzecich, pozycjonowanie stron internetowych w celach handlowych i reklamowych, 38 usługi w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych
i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci
internetowej, usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, usługi udostępniania fotografii, utworów audiowizualnych
drogą cyfrową, agencje informacyjne, agencje prasowe, udostępnianie przestrzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, obsługa
telekonferencji, przesyłanie informacji, poczta elektroniczna, usługi
ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania informacji
tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, dostarczanie
dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów
w sieci internetowej, 42 usługi polegające na dopasowaniu treści internetowych i zwiększaniu odsłon stron internetowych, usługi w zakresie udostępniania i wynajmu czasu dostępu do Internetu osobom
trzecim oraz w zakresie tworzenia, utrzymania stron internetowych
osobom trzecim, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, projektowanie oprogramowania, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, wynajmowanie i udostępnianie
zasobów serwerów, administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi, portalami internetowymi, analizy systemów komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego,
konserwacja oprogramowania komputerowego, programowanie,
projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów oraz urządzeń elektronicznych przeznaczonych do komunikowania się, wypożyczanie oprogramowania przeznaczonego do komputerów i mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 45 pośrednictwo
w sprzedaży prawa własności intelektualnych, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, usługi zarządzania prawami autorskimi,
licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania komputerowego, utworów audio -video, usługi nadzoru
w dziedzinie własności intelektualnej, badania prawne legalności
oprogramowania, usługi informacji handlowej dotyczącej dóbr intelektualnych – kojarzenie zbywców i nabywców praw własności intelektualnej.
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(111) 297543
(220) 2017 01 22
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) RUSZEWSKI ROBERT, Łeba, PL.
(540) Just! THE CLUB
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 466658

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 26.01.01, 26.01.10, 26.01.18, 27.05.01, 24.17.04, 29.01.12
(510), (511) 41 dyskoteki, kluby rozrywkowe, usługi klubów nocnych,
usługi rozrywkowe świadczone w barach.
(111) 297544
(220) 2017 01 23
(210) 466659
(151) 2017 06 24
(441) 2017 03 06
(732) ENRECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wołomin, PL.
(540) ENRECO
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 26.03.04, 26.05.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 pompy ciepła, urządzenia i instalacje chłodnicze.
(111) 297545
(220) 2017 01 23
(210) 466665
(151) 2017 06 24
(441) 2017 03 06
(732) LUDEW DOMINIK MARIUSZ PRAKTYKA LEKARSKA,
Kraków, PL.
(540) KLINIKA RUCZAJ
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 medycyna estetyczna, dermatologia, stomatologia,
konsultacje lekarskie specjalistyczne.
(111) 297546
(220) 2017 01 23
(151) 2017 06 24
(441) 2017 03 06
(732) JANUSZKIEWICZ ALICJA AMJ, Wrocław, PL.
(540) baloon
(540)

(210) 466667

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 18.01.21, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 antypoślizgowe łańcuchy na opony pojazdów, bieżnikowane opony, łańcuchy antypoślizgowe na opony, łańcuchy
na opony [części do pojazdów lądowych], opony, opony do auto-
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busów, opony do kół pojazdów, opony do kół pojazdów leśnych,
opony do kół pojazdów mechanicznych, opony do pojazdów, opony do pojazdów ciężarowych, opony do pojazdów dostawczych,
opony do pojazdów dwukołowych, opony do pojazdów lądowych,
opony do pojazdów mechanicznych, opony do pojazdów rolniczych,
opony do samochodów, opony regenerowane, opony z kolcami
do pojazdów, opony z kolcami wspomagające przyczepność pojazdów na śniegu, opony z kolcami wspomagające przyczepność pojazdów na lodzie, pokrowce na opony, przeciwpoślizgowe tekstylne
pokrowce na opony, obręcze do kół samochodowych, obręcze kół
do pojazdów, obręcze kół do samochodów osobowych, obręcze kół
pojazdów, 37 mycie pojazdów, czyszczenie i mycie samochodów,
mycie i polerowanie pojazdów silnikowych, mycie pojazdów mechanicznych, naprawa opon, wulkanizacja opon [naprawa], wulkanizacja opon samochodowych [naprawa], zakładanie i naprawa opon
do pojazdów, konserwacja i naprawa pojazdów, obsługa i naprawa
samochodów, konserwacja lub naprawa pojazdów samochodowych,
konserwacja, serwis i naprawa pojazdów.

(111) 297547
(220) 2017 01 25
(210) 466750
(151) 2017 06 19
(441) 2017 03 06
(732) MENŻYŃSKA ILONA MARIA FIZJOSPORT CENTRUM
REHABILITACJI FUNKCJONALNEJ, Kraków, PL.
(540) FIZJOSPORT centrum rehabilitacji funkcjonalnej
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.04.09, 25.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 akupunktura, ambulatoryjna opieka medyczna,
analiza kolorów [usługi kosmetyczne], analiza kosmetyczna, analiza
zachowania do celów medycznych, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, aromaterapia, badania medyczne, badania
przesiewowe [skriningowe], badania w zakresie diagnozy stanu
zdrowia, badanie sprawności fizycznej, chiropraktyka [nastawianie
kręgosłupa], domowa opieka pielęgniarska, dopasowanie urządzeń
i aparatów ortopedycznych, dopasowywanie protez, dopasowywanie protez kończyn, dopasowywanie urządzeń ortopedycznych,
doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi [w zakresie zdrowia], doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości
medycznych, doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia
dolegliwości medycznych, doradztwo medyczne w zakresie wybierania odpowiednich wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych,
podnośników dla osób niepełnosprawnych, balkoników do chodzenia i łóżek, doradztwo medyczne w zakresie geriatrii, doradztwo
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie diety
i odżywiania się, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo w zakresie potrzeb medycznych osób starszych, fizjoterapia,
hydroterapia, informacje dotyczące masażu, konsultacje medyczne,
leczenie zwichnięć stawów, skręceń, złamań kości lub podobnych
urazów (judo -seifuku), masaż, masaż gorącymi kamieniami, masaż
i masaż terapeutyczny shiatsu, masaż sportowy, masaż tkanek głębokich, masaże, medyczne badania osób, monitorowanie pacjentów,
ochrona zdrowia, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem
pacjenta, opieka medyczna i zdrowotna, opieka zdrowotna w zakresie chiropraktyki, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, opieka
zdrowotna związana z akupunkturą, opieka zdrowotna związana
z homeopatią, opieka zdrowotna związana z hydroterapią, opieka
zdrowotna związana z osteopatią, opieka zdrowotna związana z naturopatią, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji
fizycznej, organizowanie leczenia medycznego, osteopatia, pomoc
medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo
w zakresie ochrony zdrowia, prowadzenie placówek medycznych,
rehabilitacja fizyczna, świadczenie usług medycznych, świadczenie
usług w zakresie opieki zdrowotnej, terapia ciepłem [medyczna],
terapia zajęciowa i rehabilitacja, udzielanie informacji dotyczących
medycyny, udzielanie informacji dotyczących akupunktury, udziela-
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nie informacji dotyczących chiropraktyki, udzielanie informacji medycznej, udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi,
usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], usługi
doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie
zdrowia, usługi doradcze związane z usługami medycznymi, usługi
fizjoterapii, usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi
klinik zdrowia, usługi masażu stóp, usługi medycyny alternatywnej,
usługi medyczne, usługi medyczne do celów diagnostyki chorób
ciała człowieka, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała
ludzkiego, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, usługi opieki
zdrowotnej, usługi paramedyczne, usługi podologa, usługi poradnictwa medycznego, usługi spa medycznych, usługi terapeutyczne,
usługi w zakresie akupunktury, usługi w zakresie badań lekarskich,
usługi w zakresie chiropraktyki, usługi w zakresie hydroterapii, usługi
w zakresie krioterapii, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi
w zakresie medycyny sportowej, zabiegi terapeutyczne dla twarzy,
zabiegi terapeutyczne dla ciała, zapewnianie leczenia medycznego,
zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, zapewnianie zaplecza medycznego podczas imprez sportowych.

(111) 297548
(220) 2017 01 26
(210) 466759
(151) 2017 06 19
(441) 2017 03 06
(732) GŁOGOWSKI TOMASZ AB SOLUTION, Warszawa, PL.
(540) Fabryka Ciepła
(510), (511) 37 instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja).
(111) 297549
(220) 2017 01 29
(210) 466824
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) MENŻYŃSKA ILONA MARIA FIZJOSPORT CENTRUM
REHABILITACJI FUNKCJONALNEJ, Kraków, PL.
(540) FIZJOSPORT CENTRUM REHABILITACJI FUNKCJONALNEJ
(510), (511) 44 akupunktura, ambulatoryjna opieka medyczna,
analiza kolorów (usługi kosmetyczne), analiza kosmetyczna, analiza
zachowania do celów medycznych, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, aromaterapia, badania medyczne, badania
przesiewowe (skriningowe), badania w zakresie diagnozy stanu
zdrowia, badanie sprawności fizycznej, chiropraktyka (nastawianie
kręgosłupa), domowa opieka pielęgniarska, dopasowanie urządzeń
i aparatów ortopedycznych, dopasowywanie protez, dopasowywanie protez kończyn, dopasowywanie urządzeń ortopedycznych,
doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi (w zakresie zdrowia), doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości
medycznych, doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia
dolegliwości medycznych, doradztwo medyczne w zakresie wybierania odpowiednich wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych,
podnośników dla osób niepełnosprawnych, balkoników do chodzenia i łóżek, doradztwo medyczne w zakresie geriatrii, doradztwo
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie diety
i odżywiania się, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo w zakresie potrzeb medycznych osób starszych, fizjoterapia,
hydroterapia, informacje dotyczące masażu, konsultacje medyczne,
leczenie zwichnięć stawów, skręceń, złamań kości lub podobnych
urazów (judo -seifuku), masaż, masaż gorącymi kamieniami, masaż
i masaż terapeutyczny siatsu, masaż sportowy, masaż tkanek głębokich, masaże, medyczne badania osób, monitorowanie pacjentów,
ochrona zdrowia, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem
pacjenta, opieka medyczna i zdrowotna, opieka zdrowotna w zakresie chiropraktyki, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, opieka
zdrowotna związana z akupunkturą, opieka zdrowotna związana
z homeopatią, opieka zdrowotna związana z hydroterapią, opieka
zdrowotna związana z osteopatią, opieka zdrowotna związana z naturopatią, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji
fizycznej, organizowanie leczenia medycznego, osteopatia, pomoc
medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo
w zakresie ochrony zdrowia, prowadzenie placówek medycznych,
rehabilitacja fizyczna, świadczenie usług medycznych, świadczenie
usług w zakresie opieki zdrowotnej, terapia ciepłem (medyczna),
terapia zajęciowa i rehabilitacja, udzielanie informacji dotyczących
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medycyny, udzielanie informacji dotyczących akupunktury, udzielanie informacji dotyczących chiropraktyki, udzielanie informacji medycznej, udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi,
usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej (medyczne), usługi
doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie
zdrowia, usługi doradcze związane z usługami medycznymi, usługi
fizjoterapii, usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi
klinik zdrowia, usługi masażu stóp, usługi medycyny alternatywnej,
usługi medyczne, usługi medyczne do celów diagnostyki chorób
ciała człowieka, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała
ludzkiego, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, usługi opieki
zdrowotnej, usługi paramedyczne, usługi podologa, usługi poradnictwa medycznego, usługi spa medycznych, usługi terapeutyczne,
usługi w zakresie akupunktury, usługi w zakresie badań lekarskich,
usługi w zakresie chiropraktyki, usługi w zakresie hydroterapii, usługi
w zakresie krioterapii, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi
w zakresie medycyny sportowej, zabiegi terapeutyczne dla twarzy,
zabiegi terapeutyczne dla ciała, zapewnianie leczenia medycznego,
zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, zapewnianie zaplecza medycznego podczas imprez sportowych.

(111) 297550
(220) 2017 01 30
(210) 466829
(151) 2017 06 27
(441) 2017 02 27
(732) BRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mielec, PL.
(540) FRISCO
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, meble kuchenne, segmenty mebli
ściennych, stoły, krzesła, komody, witryny, biurka, regały, szafki, ławy,
fronty meblowe, fronty kuchenne.
(111) 297551
(220) 2017 01 16
(151) 2017 06 12
(441) 2017 02 27
(732) HERNAS MARCIN AME GROUP, Kozy, PL.
(540) MELI
(540)

(210) 466312

Kolor znaku: zielony, niebieski, ciemnoniebieski, żółty, czerwony,
różowy, ciemnoróżowy, czarny, szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 04.05.04
(510), (511) 28 klocki do zabawy, klocki do budowy [zabawki], klocki do zabawy [konstrukcyjne], klocki do łączenia [zabawki], klocki
do zabawy, które można wzajemnie łączyć, wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne, 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz
usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej
i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: klocki
do zabawy, klocki do budowy [zabawki], klocki do zabawy [konstrukcyjne], klocki do łączenia [zabawki], klocki do zabawy, które można
wzajemnie łączyć, wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne.
(111) 297552
(220) 2017 01 30
(210) 466845
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) CREATON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz, PL.
(540) CREATON
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, czerwony
(531) 26.04.01, 26.11.02, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 6 materiały budowlane (metalowe), armatura do przewodów metalowa, metalowe materiały dachowe, 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, blacharskie materiały budowlane, 17 kauczuk,
gutaperka, guma, azbest, mika, tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, rury giętkie niemetalowe, materiały
izolacyjne do dachów, materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych,
materiały termoizolacyjne, 19 materiały budowlane niemetalowe,
materiały do pokrywania (niemetalowe), dachu 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, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, badania rynku, badania marketingowe, promocja sprzedaży, wystawy handlowe, 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, materiały budowlane metalowe, 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) 297553
(220) 2017 01 30
(210) 466853
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) KULCZYK FOUNDATION, Warszawa, PL.
(540) Wiem. Czuję... Pomagam!
(510), (511) 16 materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe w wersji papierowej, prospekty, zeszyty, zeszyty ćwiczeń, arty-
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kuły papiernicze do pisania, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze],
materiały fotograficzne, zeszyty do pisania lub rysowania, książki, podręczniki [książki], teczki papierowe, maty papierowe, podstawki papierowe, bloki papierowe, torby papierowe, karty upominkowe, bony
upominkowe, upominkowe artykuły papiernicze, papierowe artykuły
piśmienne, zawiadomienia [artykuły papiernicze], artykuły papiernicze
na przyjęcia, 35 doradztwo zawodowe inne niż związane z edukacją
i szkoleniami, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności charytatywnej, doradztwo związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, doradztwo związane z problematyką
aktywizacji zawodowej, reklamy telewizyjne, produkcja reklam telewizyjnych, biznesowe usługi konsultacyjne na rzecz osób trzecich, usługi
reklamowe, usługi doradcze w zakresie komercyjnej i niekomercyjnej
działalności gospodarczej, usługi zarządzania biznesowego, usługi
administracji biznesowej, prace biurowe, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, pośredniczenie w zarządzaniu procesami funkcjonowania organizacji pomocowych, centrów
think tank, porady i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, usługi doradcze dotyczące pomocy w sprawach zatrudnienia oraz prowadzenia działalności gospodarczej w przypadkach
nierównego traktowania oraz przemocy w rodzinie, usługi konsultacyjne i informacyjne w zakresie rozwoju gospodarczego, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą czy w ramach NGO
albo fundacji i stowarzyszeń, gospodarcze usługi konsultingowe, zarządzanie procesami gospodarczymi i doradztwo w tym zakresie,
usługi konsultingowe w zakresie marketingu gospodarczego, udzielanie informacji w dziedzinie doradztwa biznesowego, usługi w zakresie
mediacji (pomoc w zarządzaniu biznesowym i promocja sprzedaży dla
osób trzecich), pośrednictwo w doborze partnerów biznesowych oraz
podmiotów świadczących usługi pomocowe z osobami i podmiotami
potrzebującymi, dystrybucja materiałów i gadżetów reklamowych
oraz próbek i materiałów obrandowanych, w szczególności koszulek,
notesów, długopisów, filiżanek, smyczy do wieszania telefonów, zewnętrznych pamięci USB, rozwijanie i koordynowanie projektów wolontariatu dla organizacji charytatywnych, 36 organizacja zbiórek charytatywnych, gromadzenie funduszy na cele charytatywne poprzez
sprzedaż znaczków charytatywnych, przydzielanie dotacji pieniężnych dla organizacji charytatywnych, organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich], udzielanie informacji związanych
ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, inwestowanie funduszy
na cele charytatywne, usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych, gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez
rozrywkowych, 41 szkolenie w zakresie żywienia [nie medyczne], organizowanie i prowadzenie szkoleń, usługi edukacyjne, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze, w tym elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych,
usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism
w Internecie, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, doradztwo zawodowe, edukacja zawodowa, doradztwo zawodowe
[edukacja], usługi przekwalifikowania zawodowego, ocena orientacji
zawodowej, trening umiejętności zawodowych, udzielanie kursów
szkolenia zawodowego, organizowanie zajęć sportowych i zawodów
sportowych, organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych, doradztwo zawodowe [doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe], przygotowanie zawodowe dotyczące zapobiegania problemom
zdrowotnym, organizowanie konferencji związanych ze szkoleniem
zawodowym, informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego [doradztwo edukacyjne i szkoleniowe], skomputeryzowane szkolenia w dziedzinie doradztwa zawodowego, organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, usługi
doradztwa związane z umiejętnościami zawodowymi, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na kursach zawodowych, kursy
szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej,
publikacje elektroniczne książek oraz czasopism i periodyków, usługi
sprawozdawcze i prowadzenie dzienników internetowych mianowicie
blogów internetowych także w zakresie działalności charytatywnej
oraz procesów gospodarczych i społecznych, usługi dobroczynności w dziedzinie przejęcia patronatu w dziedzinie gospodarki i sztuki,
usługi kojarzenia pomocy osobom przed formami nietolerancji i nierównego traktowania mianowicie udzielenie pomocy organizacyjnej
oraz zarządczej na rzecz osób trzecich (usługa kojarzenia partnerów
biznesowych), usługi edukacyjne i szkoleniowe, prowadzenie kursów,
seminariów, warsztatów i zajęć dydaktycznych dotyczących spraw
społecznych, politycznych, gospodarczych, dotyczących kultury, sztuki, nauki, organizacja i realizacja konferencji i sympozjów, szkolenia on-
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-line, produkcja telewizyjna, telewizyjne usługi rozrywkowe, produkcja
edukacyjnych programów telewizyjnych, udostępnianie telewizyjnych programów informacyjnych, realizacja telewizyjnych programów
rozrywkowych, produkcja programów telewizyjnych, prezentowanie
programów telewizyjnych, działalność sportowa i kulturalna, organizacja i przeprowadzanie konkursów, wystaw, kongresów, kursów,
warsztatów w celach edukacyjnych i kulturalnych oraz rozrywkowych,
usługi w zakresie publikacji i edycji gazet, książek i czasopism.

(111) 297554
(220) 2017 01 18
(210) 466379
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) LUCHOWSKI RAFAŁ ARNET-PROF, Warszawa, PL.
(540) podosystem.pl
(510), (511) 10 wkładki ortopedyczne, 25 wkładki do obuwia (do butów i botków).
(111) 297555
(220) 2017 01 18
(210) 466380
(151) 2017 06 21
(441) 2017 03 06
(732) STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH NA CELIAKIĘ
PRZEKREŚLONY KŁOS, Bydgoszcz, PL.
(540) przekreślony kłos
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, zielony
(531) 02.09.01, 05.07.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama i prowadzenie akcji promocyjnych w zakresie
celiakii i diety bezglutenowej na rzecz osób trzecich, usługi informacji handlowej, usługi wspomagania organizacji pozarządowych zajmujących się chorymi na celiakię oraz inne schorzenia wymagające
stosowania diety bezglutenowej w zakresie: organizacyjnym, technicznym, szkoleniowym, informacyjnym, 41 usługi edukacyjne i informacyjne: organizowanie szkoleń, konferencji, forów, warsztatów,
konkursów, pokazów w zakresie celiakii i diety bezglutenowej, organizacja wypoczynku, rozrywki, imprez turystyczno -krajoznawczych,
w tym: kolonii zdrowotnych, zimowisk i wycieczek, imprez sportowych, kulturalnych i integracyjnych dla osób chorych i dla rodziców/
opiekunów chorych dzieci, usługi wydawnicze w zakresie publikacji
książkowych i prasowych w zakresie celiakii i diety bezglutenowej,
42 utrzymywanie i udostępnianie informacyjnych stron internetowych z dziedziny edukacji zdrowotnej, zwłaszcza dotyczących celiakii i diety bezglutenowej, 44 usługi poradnictwa dietetycznego,
medycznego, psychologicznego, usługi w zakresie organizowania
i prowadzenia rehabilitacji społecznej i zdrowotnej, usługi wczasów
leczniczych zawarte w tej klasie, zwłaszcza dotyczące celiakii i diety
bezglutenowej.
(111) 297556
(220) 2017 02 01
(210) 466964
(151) 2017 06 29
(441) 2017 03 13
(732) WIŚNIOWSKA KATARZYNA F.H.U. MONCZICZI,
Bielsko -Biała, PL.
(540) MonCziCzi
(540)

Kolor znaku: ciemnobrązowy, jasnobrązowy, grafitowy, oliwkowy
(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.05.19, 03.05.20, 03.05.24
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej,
w tym także za pośrednictwem Internetu (jako sklep online), następujących towarów: artykuły żywnościowe dla dzieci, soki, napoje, tornistry,
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plecaki, wózki dziecięce wraz z akcesoriami, kosmetyki dla dzieci i niemowląt, mydła, szampony, myjki do kąpieli, nocniki, nakładki sedesowe,
okrycia kąpielowe, wanienki dla niemowląt, wyprawka dziecięca, zabawki kąpielowe, nosidełka, pościele, odzież dziecięca (bluzki, dresy, kaftaniki, koszulki, kurtki, płaszczyki, rajstopy, spódnice, spodnie, sweterki),
bielizna dla dzieci (skarpety, śpiochy, półśpiochy), obuwie dziecięce, nakrycia głowy dla dzieci, odzież ciążowa, przewijaki, chodziki, huśtawki,
sanki, łyżwy, książki, wydawnictwa dla dzieci, kocyki, poduszki do karmienia, poduszki ciążowe, poduszki, kołdry, maty do przewijania, pieluchy, kremy i maści lecznicze dla dzieci i niemowląt, oliwki lecznicze dla
niemowląt, odżywki, butelki dla niemowląt, smoczki dziecięce, smoczki
do butelek do karmienia, gryzaki dla ząbkujących dzieci, śliniaki, foteliki
samochodowe dla dzieci, krzesełka, krzesełka do karmienia dzieci, leżaki, kojce dla dzieci, łóżka dziecięce, materace do łóżek, łóżka podróżne,
nadstawki do łóżek, meble dla dzieci, rowerki dziecięce, hulajnogi, zabawki, zabawki edukacyjne, gry, grzechotki, pozytywki, przytulanki, maskotki, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty
informacji konsumenckiej], prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej.

(111) 297557
(220) 2017 01 16
(210) 466308
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) JAKUBIEC SEBASTIAN WEBSEM, Kraków, PL.
(540) webseo
(510), (511) 35 doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, reklama, usługi marketingowe, usługi public
relations, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, agencje
reklamowe, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich
przez Internet, promocja online sieci komputerowych i stron internetowych, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek
internetowych, udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie
mediów społecznościowych, usługi w zakresie pozycjonowania,
optymalizacja i pozycjonowanie stron internetowych, optymalizacja
dla wyszukiwarek internetowych, marketing treści, marketing bezpośredni wykorzystujący pocztę elektroniczną, konsultacje dotyczące optymalizacji wyszukiwarek, promowanie towarów i usług osób
trzecich w Internecie, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, reklama typu „płać za kliknięcie”, analiza w zakresie
marketingu, audyt, badania dotyczące działalności gospodarczej,
badania opinii publicznej, badania rynku i badania marketingowe,
systematyzowanie danych w komputerowych bazach danych, planowanie strategii marketingowych, pomoc w zakresie marketingu,
doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, marketing w mediach
społecznościowych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów
społecznościowych, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw
za pośrednictwem Internetu i innych mediów, przygotowanie
materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, obróbka tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajem
przestrzeni reklamowej on-line, wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych.
(111) 297558
(220) 2017 02 01
(151) 2017 06 29
(441) 2017 03 13
(732) CYMAN KRZYSZTOF, Sierakowice, PL.
(540) Kredyt Polski
(540)

(210) 466969

Kolor znaku: biały, szary, czerwony
(531) 01.17.11, 29.01.13, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 36 agencje kredytowe, doradztwo w sprawach finansowych .
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(111) 297559
(220) 2017 02 02
(210) 467020
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) SOUVRE INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Inowrocław, PL.
(540) SOUVRE INTERNATIONALE
(540)

Kolor znaku: fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 1 kolagen do celów przemysłowych, 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty [przybory toaletowe],
dezodoranty, dezodoranty przeciwpotne, dezodoranty do stóp, antypoślizgowe płyny do podłóg, wosk do podłogi, antypoślizgowy
wosk do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, balsamy inne niż do celów medycznych, barwnik [środki chemiczne
do ożywiania kolorów] do użytku domowego [pranie], barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, bazy do perfum
kwiatowych, olejek bergamotowy, saszetki zapachowe do bielizny,
środki do namaczania prania, błyszczyki do ust, farby do brody, kosmetyki do brwi, pasty do butów, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, kreda do czyszczenia, preparaty do czyszczenia, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, drewno zapachowe, olejki
eteryczne z drzewa cedrowego, ekstrakty kwiatowe [perfumy], esencje eteryczne, preparaty do usuwania farby, geraniol, mydło do golenia, preparaty do golenia, heliotropina, olejek jaśminowy, woda javelle, jonony [wyroby perfumeryjne], kadzidełka, preparaty
do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego,
sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, woda
kolońska, chemiczne produkty do ożywiania koloru do użytku domowego [pranie], środki do konserwacji skóry [pasty], maseczki kosmetyczne, kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne,
kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, krochmal do prania, krochmal do czyszczenia, preparaty wygładzające
[krochmal], środki wygładzające i nadające praniu połysk, chemiczne
produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie],
barwniki [środki chemiczne do ożywiania kolorów] do użytku domowego [pranie], ekstrakty z kwiatów, środki do usuwania lakierów, lakiery do paznokci, woda lawendowa, amoniak [alkalia lotne] stosowane jako detergent, preparaty do makijażu twarzy i ciała, puder
do makijażu, perfumeryjny olejek miętowy, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mydło migdałowe, mleczko kosmetyczne, mleczko
migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, preparaty do mycia do użytku domowego, mydełka, mydła, dezynfekujące mydła perfumowane, mydła do ożywiania koloru tkanin, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe
do stóp, naklejane ozdoby do paznokci, neutralizatory do trwałej
ondulacji, pasty do obuwia, wosk do obuwia, środki do konserwacji
skóry [pasty], preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania
inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do odymiania [perfumy], odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek terpentynowy
[preparat odtłuszczający], olejki do celów kosmetycznych, olejki
do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, olejki do ciała [kosmetyki], olejki do kąpieli nielecznicze, aromatyczne olejki do kąpieli, olejki
do kąpieli do celów kosmetycznych, ołówki [kredki] kosmetyczne,
ołówki do brwi, środki do ostrzenia, ozdobne kalkomanie do celów
kosmetycznych, wosk do parkietów, pasta do podłogi, pasty do mebli, preparaty do usuwania wosku z podłóg, pasty do skór, preparaty
do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, produkty perfumeryjne, perfumy, piżmo [wyroby perfumeryjne], płyny antypoślizgowe
do podłóg, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust
do celów niemedycznych, płyny po goleniu, wosk antypoślizgowy
do podłogi, kamień polerski, kremy do polerowania, papier do polerowania, środki do polerowania, wosk do polerowania, pomadki
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do ust, pomady do celów kosmetycznych, popiół wulkaniczny
do czyszczenia, potpourri (mieszanki zapachowe ziół i kwiatów),
farbki do pralnia, wybielacze stosowane w pralnictwie, wosk pralniczy, preparaty do prania, preparaty chemiczne do prania, preparaty
do nabłyszczania liści roślin, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty do prostowania włosów, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty do czyszczenia
protez zębowych, preparaty do polerowania protez zębowych, przeciwpotowe mydła, pumeks, preparaty do usuwania rdzy, kosmetyki
do rzęs, tusze do rzęs, rzęsy sztuczne, kleje do mocowania sztucznych rzęs, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, skrobie naturalne do prania, preparaty do ochrony włosów przed słońcem, soda
krystaliczna do czyszczenia, ług sodowy, płyny do spryskiwaczy szyb
samochodowych, suche szampony, szampony, szampony dla zwierząt domowych, szminki do ust, ściereczki nasączane detergentami
do czyszczenia, środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), środki do czyszczenia zębów, płyny do szorowania, środki
zapachowe odświeżające powietrze, środki ułatwiające suszenie
do zmywarek naczyń, talk kosmetyczny, preparaty do czyszczenia
tapet, terpentyna do usuwania plam z tłuszczu, terpeny [olejki eteryczne], środki do zmiękczania tkanin, tlenek glinu [materiał ścierny],
tłuszcze do celów kosmetycznych, woda toaletowa, olejki toaletowe,
preparaty toaletowe, toniki [kosmetyki], preparaty do udrażniania
rur, nielecznicze płyny do płukania ust, nielecznicze spraye do jamy
ustnej, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
waciki do celów kosmetycznych, patyczki z watą do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, farby do włosów, lakiery do włosów, preparaty do kręcenia włosów,
woda kolońska, woda utleniona do celów kosmetycznych, woda zapachowa do bielizny, wosk do depilacji, wosk do parkietów, wosk
do wąsów, wosk pralniczy, gotowy wosk do polerowania, wybielacze
[odbarwiacze] do celów kosmetycznych, soda wybielająca, sole wybielające, wywabiacze plam [preparaty], żele do wybielania zębów,
środki do zmiękczania tkanin, żele do masażu inne niż do celów medycznych, detergenty do samochodów, preparaty czyszczące do samochodów, środki zapachowe do samochodów, maski do pielęgnacji włosów, peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, peelingi
złuszczające do ciała, płyn micelarny, masło do ciała, kremy do ciała,
żele do ciała, balsamy do ciała, paski odświeżające oddech, wosk
do podłóg, olejki aromatyczne (aromaty), zmywacze do paznokci,
dezodoranty dla ludzi i zwierząt, pianki do włosów, 4 knoty do lamp,
knoty do świec, środki do konserwacji skóry [oleje i smary], lanolina
stosowana do produkcji kosmetyków, nafta, oleje do konserwacji
skór, smar do skór, oleje mineralne do stosowania w produkcji kosmetyków i produktów do pielęgnacji skóry, preparaty z oleju sojowego do zapobiegania przywieraniu do przyborów kuchennych,
tłuszcze do oświetlania, wosk do oświetlania, gazy do oświetlania,
pasta do obuwia, wosk pszczeli, olej rybi, niejadalny, świece, świece
zapachowe, świeczki, tłuszcz wełniany, 5 suplementy diety dla ludzi,
suplementy żywnościowe, probiotyki (suplementy), mineralne suplementy diety, suplementy diety sporządzone głównie z witamin,
preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, przeciwutleniające suplementy diety, witaminy i preparaty witaminowe, preparaty witaminowe, witaminy prenatalne, musujące tabletki witaminowe, tabletki witaminowe, preparaty zawierające witaminę D,
preparaty zawierające witaminę B, preparaty zawierające witaminę
C, preparaty zawierające witaminę A, tabletki wspomagające odchudzanie, mielone siemię lniane do użytku jako suplement diety, multiwitaminy, suplementy ziołowe w płynie, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy
diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające enzymy,
suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające alginiany, preparaty witaminowe, odżywcze suplementy diety, odświeżacze do ubrań i tkanin,
mineralne suplementy diety, kolagen do celów medycznych, kapsułki
do celów farmaceutycznych, intymne preparaty nawilżające, herbaty
ziołowe do celów leczniczych, herbata lecznicza, eliksiry [preparaty
farmaceutyczne], chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi,
błonnik pokarmowy, białkowe suplementy diety, 16 afisze, plakaty,
afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe],
akwaforty [grafika], albumy, arkusze z wiskozy do zawijania, artykuły
biurowe z wyjątkiem mebli, bilety, bloki [artykuły papiernicze],
bloczki do pisania, bloki do pisania, bloki listowe, broszury, arkusze
z celulozy regenerowanej do pakowania, chłonne arkusze papieru
lub plastiku do pakowania żywności, chorągiewki papierowe, chus-
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teczki do nosa [papierowe], czasopisma [periodyki], dozowniki taśmy
przylepnej [artykuły biurowe], drukowane publikacje, dziurkacze [artykuły biurowe], emblematy papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki [statuetki] z papieru mache, filtry do kawy papierowe, flamastry, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, folie
z pęcherzykami powietrza, formularze [blankiety, druki], fotografie
[wydrukowane], frankownice do użytku biurowego, gazety, gilotyny
do papieru [artykuły biurowe], gluten [klej] do papieru lub do użytku
domowego, grafity do ołówków, gumki do ścierania, hektografy, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalkomanie przylepne, kałamarze,
kamienie atramentowe [kałamarze], kartki z życzeniami, karton, karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], karty, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty indeksowe [artykuły papiernicze],
kartki muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, kasetki na papeterię
[artykuły biurowe], kasetki na stemple [pieczątki], katalogi, klamry
do papieru, klej rybi [karuk] do papieru lub do użytku domowego,
kleje do materiałów biurowych lub do celów domowych, kleje do papieru lub do użytku domowego, kokardy papierowe, komiksy, biurowe maszyny do stemplowania, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki [z kartonu lub papieru], korektory w płynie [artykuły
biurowe], korektory w taśmie [artykuły biurowe], kreda do znakowania, książki, kulki do piór kulkowych, lak do pieczętowania, urządzenia do laminowania dokumentów do użytku biurowego, linijki [reglety] dla drukarzy, linijki rysownicze [kreślarskie], łupkowe tabliczki
do pisania, masy specjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego, materiały do introligatorstwa, drukowane materiały szkoleniowe,
materiały do rysowania, materiały drukowane, papier filtracyjny [bibuła], materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, materiały piśmienne, matryce do druku ręcznego,
etykiety adresowe, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki
[notesy], noże do papieru [artykuły biurowe], numeratory, obrusy papierowe, obsadki do piór, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze],
ochrona gumowa na palce [artykuły biurowe], okólniki, ołówki, ołówki automatyczne, ołówki węglowe, opaski na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania, papier, papier do pakowania prezentów,
papier do pisania [listowy], papier do zawijania, papier higieniczny,
papier mache, papier srebrny, papier świecący, papier toaletowy, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papierowe podstawki, perforatory biurowe, stemple do znakowania, pudełka na pieczęcie, stemple, pinezki, pióra [artykuły biurowe], piórniki, płótno introligatorskie,
płytki adresowe do adresarek, podpórki do utrzymywania w pozycji
pionowej rzędu książek, podręczniki [książki], podstawki do długopisów i ołówków, podstawki pod kufle do piwa, prospekty, zestawy piśmienne, materiały piśmienne, przybory do wycierania tablic do pisania, przybory szkolne [artykuły piśmienne], przyciski do papieru,
przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, rejestry, księgi główne [książki], ręczniki papierowe, rolki do taśm
barwiących, rozkłady, tuby z tektury, segregatory [artykuły biurowe],
skoroszyty na dokumenty, spinacze do papieru, szablony [artykuły
piśmienne], sznurek introligatorski, szyldy z papieru lub z kartonu,
tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, taśma klejąca [materiały
piśmienne], taśma klejąca, taśmy przylepne do celów papierniczych
lub do użytku domowego, teczki na dokumenty [artykuły biurowe],
teczki papierowe, torby na śmieci [z papieru], torby z tworzyw sztucznych do koszy na śmieci, torebki do pakowania [koperty, woreczki]
z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki papierowe [rożki]
w kształcie stożka, ulotki, urządzenia ręczne do etykietowania, utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności,
aparaty do wykonywania winiet, wkładki papierowe do szuflad, perfumowane lub nie, wkłady atramentowe do piór, wosk do modelowania nie do celów stomatologicznych, wypełnienie z papieru lub
kartonu, zakładki do książek, zeszyty, pieczęcie papierowe w kształcie tarczy, płatki papierowe do demakijażu, koperty na butelki z kartonu lub papieru, płatki papierowe do demakijażu, 18 aktówki, aktówki, teczki, bigle do torebek, chusty do noszenia niemowląt, etui
na klucze, kagańce, kijki do chodzenia, zestawy podróżne [wyroby
skórzane], torebki-kuferki [bostonbag], kuferki na kosmetyki [bez
wyposażenia], kufry bagażowe, kufry podróżne, laski do chodzenia,
moleskin [imitacja skóry], obroże dla zwierząt, opaski skórzane, skórzane pasy na ramie, torby plażowe, plecaki, plecaki turystyczne, torby podróżne, pojemniki na wizytówki, pokrowce na parasole, portfele, portmonetki, portmonetki z siatki oczkowej, przeciwsłoneczne
parasole, pudełka z fibry, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, pusła, puśliska, wyroby rymarskie, sakwy, sznurkowe siatki na zakupy,
imitacje skóry, sportowe torby, teki, dyplomatki, torby, koperty
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ze skóry, do pakowania, torby na kółkach, torby na ubrania, torby
na zakupy, torby turystyczne, torebki, walizki, walizki skórzane, walizy, etui na wizytówki, futerały przenośne na dokumenty, worki, sakiewki, 25 odzież, odzież codzienna, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, t-shirty z krótkim rękawem, krawaty, fartuchy, fartuszki, fartuchy
fryzjerskie, bielizna, bielizna damska, bielizna dla mężczyzn, bielizna
nocna, apaszki [chustki], chusty [odzież], koszule, swetry [odzież],
spodnie, paski [odzież], paski skórzane [odzież], spódnice, sukienki
damskie, podomki [szlafroki], czapki bez daszków, czapki z daszkiem,
opaski na głowę, 35 agencje reklamowe, organizowanie sprzedaży
w trybie aukcji i przetargów publicznych, badania rynku i badania
marketingowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
przeprowadzanie badań rynkowych obejmujących sondaże opinii
publicznych, wynajmowanie maszyn i urządzeń dla biura, powielanie dokumentów, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo handlowe w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych,
próbek], fakturowanie, prenumerata gazety [dla osób trzecich], zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], handlowe wyceny, agencje informacji handlowej, kolportaż
próbek, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe
zarządzanie plikami, księgowość, usługi marketingowe, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], poszukiwania w zakresie
patronatu, rekrutacja personelu, rozlepianie plakatów reklamowych,
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, pozyskiwanie i dostarczanie informacji statystycznych i cenowych dotyczących handlu i działalności gospodarczej,
produkcja filmów reklamowych, prognozy ekonomiczne, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstwa, public relations, agencje public relations, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie reklamowej przestrzeni, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama korespondencyjna,
przygotowywanie reklam prasowych, promocje sprzedażowe dla
osób trzecich, statystyczne zestawienia, skomputeryzowana edycja
tekstów, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich, usługi pośrednictwa
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zestawienia statystyczne, przeprowadzanie badań rynkowych obejmujących sondaże opinii publicznych, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, systematyzowanie danych
w komputerowych bazach danych, organizowanie targów handlowych, zarządzanie przetwarzaniem danych, zarządzanie komputerowymi bazami danych, usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz
usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej
i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów : kolagen do celów przemysłowych, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty [przybory toaletowe], dezodoranty, dezodoranty przeciwpotne, dezodoranty do stóp, antypoślizgowe płyny
do podłóg, wosk do podłogi, antypoślizgowy wosk do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, balsamy inne niż do celów medycznych, barwnik [środki chemiczne do ożywiania kolorów]
do użytku domowego [pranie], barwniki do celów kosmetycznych,
barwniki kosmetyczne, bazy do perfum kwiatowych, olejek bergamotowy, saszetki zapachowe do bielizny, środki do namaczania prania, błyszczyki do ust, farby do brody, kosmetyki do brwi, pasty
do butów, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, kreda do czyszczenia, preparaty do czyszczenia, preparaty do czyszczenia protez zębo-
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wych, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, detergenty
inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów
medycznych, drewno zapachowe, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, ekstrakty kwiatowe [perfumy], esencje eteryczne, preparaty
do usuwania farby, geraniol, mydło do golenia, preparaty do golenia,
heliotropina, olejek jaśminowy, woda javelle, jonony [wyroby perfumeryjne], kadzidełka, preparaty do usuwania kamienia kotłowego
dla gospodarstwa domowego, sole kąpielowe do celów innych niż
lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, woda kolońska, chemiczne produkty
do ożywiania koloru do użytku domowego [pranie], środki do konserwacji skóry [pasty], maseczki kosmetyczne, kosmetyki, preparaty
kosmetyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków, kosmetyki
upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, krochmal do prania, krochmal do czyszczenia, preparaty wygładzające [krochmal], środki wygładzające
i nadające praniu połysk, chemiczne produkty do ożywiania kolorów
do użytku domowego [pranie], barwniki [środki chemiczne do ożywiania kolorów] do użytku domowego [pranie], ekstrakty z kwiatów,
środki do usuwania lakierów, lakiery do paznokci, woda lawendowa,
amoniak [alkalia lotne] stosowane jako detergent, preparaty do makijażu twarzy i ciała, puder do makijażu, perfumeryjny olejek miętowy, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mydło migdałowe, mleczko
kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, preparaty do mycia
do użytku domowego, mydełka, mydła, dezynfekujące mydła perfumowane, mydła do ożywiania koloru tkanin, mydła przeciwpotowe,
mydła przeciwpotowe do stóp, naklejane ozdoby do paznokci, neutralizatory do trwałej ondulacji, pasty do obuwia, wosk do obuwia,
środki do konserwacji skóry [pasty], preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do odymiania [perfumy], odżywki do włosów, oleje
czyszczące, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający], olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, olejki
do ciała [kosmetyki], olejki do kąpieli nielecznicze, aromatyczne olejki do kąpieli, olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, ołówki [kredki] kosmetyczne, ołówki do brwi, środki do ostrzenia, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, wosk do parkietów, pasta
do podłogi, pasty do mebli, preparaty do usuwania wosku z podłóg,
pasty do skór, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, produkty perfumeryjne, perfumy, piżmo [wyroby perfumeryjne],
płyny antypoślizgowe do podłóg, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny po goleniu, wosk
antypoślizgowy do podłogi, kamień polerski, kremy do polerowania,
papier do polerowania, środki do polerowania, wosk do polerowania, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, popiół wulkaniczny do czyszczenia, potpourri (mieszanki zapachowe ziół
i kwiatów), farbki do pralnia, wybielacze stosowane w pralnictwie,
wosk pralniczy, preparaty do prania, preparaty chemiczne do prania,
preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty do prostowania
włosów, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do polerowania protez
zębowych, przeciwpotowe mydła, pumeks, preparaty do usuwania
rdzy, kosmetyki do rzęs, tusze do rzęs, rzęsy sztuczne, kleje do mocowania sztucznych rzęs, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
skrobie naturalne do prania, preparaty do ochrony włosów przed
słońcem, soda krystaliczna do czyszczenia, ług sodowy, płyny
do spryskiwaczy szyb samochodowych, suche szampony, szampony,
szampony dla zwierząt domowych, szminki do ust, ściereczki nasączane detergentami do czyszczenia, środki wybielające stosowane
w pralnictwie (ultramaryna), środki do czyszczenia zębów, płyny
do szorowania, środki zapachowe odświeżające powietrze, środki
ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, talk kosmetyczny, preparaty do czyszczenia tapet, terpentyna do usuwania plam z tłuszczu,
terpeny [olejki eteryczne], środki do zmiękczania tkanin, tlenek glinu
[materiał ścierny], tłuszcze do celów kosmetycznych, woda toaletowa, olejki toaletowe, preparaty toaletowe, toniki [kosmetyki], preparaty do udrażniania rur, nielecznicze płyny do płukania ust, nielecznicze spraye do jamy ustnej, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
jamy ustnej i zębów, waciki do celów kosmetycznych, patyczki z watą
do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina
kosmetyczna, farby do włosów, lakiery do włosów, preparaty do kręcenia włosów, woda kolońska, woda utleniona do celów kosmetycz-
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nych, woda zapachowa do bielizny, wosk do depilacji, wosk do parkietów, wosk do wąsów, wosk pralniczy, gotowy wosk do polerowania,
wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, soda wybielająca, sole wybielające, wywabiacze plam [preparaty], żele do wybielania zębów, środki do zmiękczania tkanin, żele do masażu inne niż
do celów medycznych, detergenty do samochodów, preparaty
czyszczące do samochodów, środki zapachowe do samochodów,
maski do pielęgnacji włosów, peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, peelingi złuszczające do ciała, płyn micelarny, masło
do ciała, kremy do ciała, żele do ciała, balsamy do ciała, paski odświeżające oddech, wosk do podłóg, olejki aromatyczne (aromaty), zmywacze do paznokci, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, pianki do włosów, knoty do lamp, knoty do świec, środki do konserwacji skóry
[oleje i smary], lanolina stosowana do produkcji kosmetyków, nafta,
oleje do konserwacji skór, smar do skór, oleje mineralne do stosowania w produkcji kosmetyków i produktów do pielęgnacji skóry, preparaty z oleju sojowego do zapobiegania przywieraniu do przyborów kuchennych, tłuszcze do oświetlania, wosk do oświetlania, gazy
do oświetlania, pasta do obuwia, wosk pszczeli, olej rybi, niejadalny,
świece, świece zapachowe, świeczki, tłuszcz wełniany, suplementy
diety dla ludzi, suplementy żywnościowe, probiotyki (suplementy),
mineralne suplementy diety, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety,
przeciwutleniające suplementy diety, witaminy i preparaty witaminowe, preparaty witaminowe, witaminy prenatalne, musujące tabletki witaminowe, tabletki witaminowe, preparaty zawierające witaminę D, preparaty zawierające witaminę B, preparaty zawierające
witaminę C, preparaty zawierające witaminę A, tabletki wspomagające odchudzanie, mielone siemię lniane do użytku jako suplement
diety, multiwitaminy, suplementy ziołowe w płynie, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające kazeinę,
suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety
zawierające białko, suplementy diety zawierające alginiany, preparaty witaminowe, odżywcze suplementy diety, odświeżacze do ubrań
i tkanin, mineralne suplementy diety, kolagen do celów medycznych,
kapsułki do celów farmaceutycznych, intymne preparaty nawilżające, herbaty ziołowe do celów leczniczych, herbata lecznicza, eliksiry
[preparaty farmaceutyczne], chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, błonnik pokarmowy, białkowe suplementy diety, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły
biurowe], akwaforty [grafika], albumy, arkusze z wiskozy do zawijania, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bilety, bloki [artykuły papiernicze], bloczki do pisania, bloki do pisania, bloki listowe, broszury, arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania, chłonne arkusze
papieru lub plastiku do pakowania żywności, chorągiewki papierowe, chusteczki do nosa [papierowe], czasopisma [periodyki], dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], drukowane publikacje,
dziurkacze [artykuły biurowe], emblematy papierowe, etykiety
nie z materiału tekstylnego, figurki [statuetki] z papieru mache, filtry
do kawy papierowe, flamastry, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, folie z pęcherzykami powietrza, formularze [blankiety, druki],
fotografie [wydrukowane], frankownice do użytku biurowego, gazety, gilotyny do papieru [artykuły biurowe], gluten [klej] do papieru
lub do użytku domowego, grafity do ołówków, gumki do ścierania,
hektografy, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalkomanie przylepne,
kałamarze, kamienie atramentowe [kałamarze], kartki z życzeniami,
karton, karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], karty, karty
do kolekcjonowania inne niż do gier, karty indeksowe [artykuły papiernicze], kartki muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, kasetki
na papeterię [artykuły biurowe], kasetki na stemple [pieczątki], katalogi, klamry do papieru, klej rybi [karuk] do papieru lub do użytku
domowego, kleje do materiałów biurowych lub do celów domowych, kleje do papieru lub do użytku domowego, kokardy papierowe, komiksy, biurowe maszyny do stemplowania, koperty [artykuły
piśmienne], koperty na butelki [z kartonu lub papieru], korektory
w płynie [artykuły biurowe], korektory w taśmie [artykuły biurowe],
kreda do znakowania, książki, kulki do piór kulkowych, lak do pieczętowania, urządzenia do laminowania dokumentów do użytku biurowego, linijki [reglety] dla drukarzy, linijki rysownicze [kreślarskie],
łupkowe tabliczki do pisania, masy specjalne do pieczętowania
do użytku piśmiennego, materiały do introligatorstwa, drukowane
materiały szkoleniowe, materiały do rysowania, materiały drukowane, papier filtracyjny [bibuła], materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, materiały piśmienne, ma-
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tryce do druku ręcznego, etykiety adresowe, nalepki, naklejki
[materiały piśmienne], notatniki [notesy], noże do papieru [artykuły
biurowe], numeratory, obrusy papierowe, obsadki do piór, okładki,
obwoluty [artykuły papiernicze], ochrona gumowa na palce [artykuły biurowe], okólniki, ołówki, ołówki automatyczne, ołówki węglowe,
opaski na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania, papier,
papier do pakowania prezentów, papier do pisania [listowy], papier
do zawijania, papier higieniczny, papier mache, papier srebrny, papier świecący, papier toaletowy, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papierowe podstawki, perforatory biurowe, stemple
do znakowania, pudełka na pieczęcie, stemple, pinezki, pióra [artykuły biurowe], piórniki, płótno introligatorskie, płytki adresowe
do adresarek, podpórki do utrzymywania w pozycji pionowej rzędu
książek, podręczniki [książki], podstawki do długopisów i ołówków,
podstawki pod kufle do piwa, prospekty, zestawy piśmienne, materiały piśmienne, przybory do wycierania tablic do pisania, przybory
szkolne [artykuły piśmienne], przyciski do papieru, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, rejestry, księgi
główne [książki], ręczniki papierowe, rolki do taśm barwiących, rozkłady, tuby z tektury, segregatory [artykuły biurowe], skoroszyty
na dokumenty, spinacze do papieru, szablony [artykuły piśmienne],
sznurek introligatorski, szyldy z papieru lub z kartonu, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, taśma klejąca [materiały piśmienne],
taśma klejąca, taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty [artykuły biurowe], teczki papierowe, torby na śmieci [z papieru], torby z tworzyw sztucznych
do koszy na śmieci, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki papierowe [rożki] w kształcie
stożka, ulotki, urządzenia ręczne do etykietowania, utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, aparaty
do wykonywania winiet, wkładki papierowe do szuflad, perfumowane lub nie, wkłady atramentowe do piór, wosk do modelowania
nie do celów stomatologicznych, wypełnienie z papieru lub kartonu,
zakładki do książek, zeszyty, pieczęcie papierowe w kształcie tarczy,
płatki papierowe do demakijażu, koperty na butelki z kartonu lub papieru, płatki papierowe do demakijażu, aktówki, aktówki, teczki, bigle do torebek, chusty do noszenia niemowląt, etui na klucze, kagańce, kijki do chodzenia, zestawy podróżne [wyroby skórzane],
torebki-kuferki [bostonbag], kuferki na kosmetyki [bez wyposażenia], kufry bagażowe, kufry podróżne, laski do chodzenia, moleskin
[imitacja skóry], obroże dla zwierząt, opaski skórzane, skórzane pasy
na ramie, torby plażowe, plecaki, plecaki turystyczne, torby podróżne, pojemniki na wizytówki, pokrowce na parasole, portfele, portmonetki, portmonetki z siatki oczkowej, przeciwsłoneczne parasole,
pudełka z fibry, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, pusła, puśliska,
wyroby rymarskie, sakwy, sznurkowe siatki na zakupy, imitacje skóry,
sportowe torby, teki, dyplomatki, torby, koperty ze skóry, do pakowania, torby na kółkach, torby na ubrania, torby na zakupy, torby turystyczne, torebki, walizki, walizki skórzane, walizy, etui na wizytówki,
futerały przenośne na dokumenty, worki, sakiewki, odzież, odzież
codzienna, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, t-shirty z krótkim rękawem, krawaty, fartuchy, fartuszki, fartuchy fryzjerskie, bielizna, bielizna damska, bielizna dla mężczyzn, bielizna nocna, apaszki [chustki],
chusty [odzież], koszule, swetry [odzież], spodnie, paski [odzież], paski skórzane [odzież], spódnice, sukienki damskie, podomki [szlafroki], czapki bez daszków, czapki z daszkiem, opaski na głowę, .
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(510), (511) 37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne,
w tym: budownictwo przemysłowe, dekarstwo, izolowanie budynków, malowanie, montaż rusztowań, murowanie, nadzór budowlany,
restauracja istniejących budynków i obiektów, rozbiórka budynków,
tapetowanie, tynkowanie, układanie nawierzchni drogowych, usługi
hydrauliczne, wynajem sprzętu budowlanego, 42 usługi dotyczące
doradztwa budowlanego, opracowywanie projektów technicznych,
projektowanie budynków.
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(732) HARTMANN TRESORE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EXQUISITE
(510), (511) 6 elementy tłoczone metalowe, kasy pancerne, sejfy,
szafy pancerne, kasetki bezpieczne do przechowywania pieniędzy,
bezpieczne szafy metalowe na broń i sejfy na broń, bezpieczne
metalowe szafy na dokumenty i nośniki danych, bezpieczne szafy
metalowe na materiały niebezpieczne, drzwi metalowe pancerne,
zamki, zapadki do zamków, zasuwy drzwiowe, zamki wpuszczane,
kłódki, klucze do zamków, rygle, cylindry do zamków, łańcuchy
drzwiowe, kółka na klucze, blokady mechaniczne, wyroby ślusarskie, wszystkie w/w nieelektryczne i wykonane z metalu, części
do wszystkich w/w towarów, stojaki bagażowe z metalu, drobne wyroby z metalu, barierki ochronne z metalu, dozowniki stałe
do ręczników metalowe, ekrany paleniskowe, foremki do lodu metalowe, futryny do drzwi metalowe, uchwyty metalowe, haki metalowe, kabiny kąpielowe metalowe, kołatki metalowe do drzwi,
konstrukcje metalowe, kółka metalowe do kluczy, z metali nieszlachetnych, litery i cyfry z metali nieszlachetnych z wyjątkiem czcionek, metalowe kółka samonastawne do mebli, metalowy osprzęt
do mebli, metalowe dzwonki do drzwi, nieelektryczne, numery
domów nieświecące, metalowe, ograniczniki metalowe, ogrodzenia metalowe, okiennice metalowe, okucia metalowe, metalowe
siatki jako ekrany przeciw owadom, plakietki pamiątkowe metalowe, pojemniki metalowe do celów magazynowania lub transportu,
pudełka z metali nieszlachetnych, rolety zewnętrzne metalowe,
żaluzje metalowe, tabliczki identyfikacyjne metalowe, 9 elektroniczne i elektryczne urządzenia i systemy zabezpieczania mienia,
alarmy przeciwwłamaniowe, alarmy pożarowe, dzwonki alarmowe,
dzwonki sygnalizacyjne, dzwonki alarmowe elektryczne, elektroniczne dzwonki ostrzegawcze, magnetyczne karty identyfikacyjne,
kodowane karty-klucze, mechanizmy do urządzeń uruchamianych
żetonami lub monetami, nianie elektroniczne, neony reklamowe,
siatki ratunkowe, siatki bezpieczeństwa, sprzęt do gaszenia ognia,
detektory dymu, szyldy-znaki mechaniczne, szyldy-znaki świecące, tablice elektroniczne ogłoszeniowe, 35 prowadzenie punktów
sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz sprzedaży z katalogu i za pośrednictwem mediów elektronicznych następujących towarów:
elementów tłoczonych metalowych, kas pancernych, sejfów, szaf
pancernych, kasetek bezpiecznych do przechowywania pieniędzy,
bezpiecznych szaf metalowych na broń i sejfów na broń, bezpiecznych metalowych szaf na dokumenty i nośniki danych, bezpiecznych
szaf metalowych na materiały niebezpieczne, drzwi metalowych
pancernych, zamków, zapadek do zamków, zasuw drzwiowych,
zamków wpuszczanych, kłódek, kluczy do zamków, rygli, cylindrów
do zamków, łańcuchów drzwiowych, kółek na klucze, blokad mechanicznych, elektronicznych i elektrycznych urządzeń i systemów
zabezpieczania mienia, alarmów przeciwwłamaniowych, alarmów
pożarowych oraz części do wszystkich w/w towarów, 37 instalacja,
konserwacja i serwis sejfów, kas pancernych, szaf pancernych, alarmów przeciwwłamaniowych, alarmów pożarowych, elektrycznych
i elektronicznych urządzeń i systemów zabezpieczania mienia oraz
doradztwo w tym zakresie, 42 prace badawczo -rozwojowe w dziedzinie urządzeń i systemów do zabezpieczania mienia, wykonywanie projektów technicznych, projektowanie sejfów oraz urządzeń
i instalacji do zabezpieczania mienia, doradztwo techniczne, 45 doradztwo w sprawach bezpieczeństwa.
(111) 297562
(220) 2014 07 07
(210) 430828
(151) 2016 11 16
(441) 2014 10 27
(732) PONAR WADOWICE SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice, PL.
(540) PONAR silesia
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(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny, biały
(531) 01.05.24, 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi w zakresie naprawy, regeneracji, diagnostyki,
przeglądów, montażu, testowania i uruchamiania systemów hydraulicznych i smarnych, usługi w zakresie kompletacji dostaw kompletnych układów i instalacji hydrauliki dla obiektów przemysłowych,
usługi w zakresie nadzoru inżynieryjnego przy uruchamianiu wskazanych instalacji, usługi w zakresie płukania instalacji przemysłowych, usługi w zakresie filtracji olejów, usługi w zakresie prowadzenia prób ciśnieniowych instalacji przemysłowych, usługi w zakresie
prowadzenia rozruchu „na zimno” i „na gorąco” instalacji i systemów
hydraulicznych, usługi w zakresie modernizacji istniejących systemów hydraulicznych i smarnych, usługi w zakresie montażu szafek
sterujących napędami zasilaczy hydraulicznych.
(111) 297563
(220) 2014 12 02
(210) 436323
(151) 2017 06 13
(441) 2015 03 16
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakroczym, PL.
(540) Virespan
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, leki,
witaminy, minerały, 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,
lecznicze napoje, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt,
mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety zawierające: alginiany, białko,
drożdże, glukozę, lecytynę, mleczko pszczele, propolis, siemię lniane,
środki przeczyszczające, syropy do użytku farmaceutycznego, środki
uspokajające, preparaty witaminowe, preparaty medyczne na porost
włosów, kosmetyki do celów medycznych, kremy do celów medycznych, emulsje do celów medycznych, płyny do celów medycznych,
żele i oliwki do skóry do celów medycznych, maseczki do twarzy
do celów medycznych, maseczki do peelingu do celów medycznych,
pudry po kąpieli do celów medycznych, pudry higieniczne do celów
medycznych, mydła toaletowe do celów medycznych, mydła dezodoryzujące do celów medycznych, środki do kąpieli i pod prysznic (sole, pianki, oliwki, żele) do celów medycznych, preparaty de
depilacji do celów medycznych, środki przeciw poceniu do celów
medycznych, środki do pielęgnacji włosów, środki do golenia (kremy, pianki, płyny) do celów medycznych, środki do higieny intymnej
do celów medycznych, środki do opalania do celów medycznych,
środki samoopalające do celów medycznych, środki do rozjaśniania
skóry do celów medycznych, środki przeciw zmarszczkom do celów
medycznych, preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry do celów
medycznych, preparaty antycellulitowe do celów medycznych, preparaty dla skóry trądzikowej i alergicznej do celów medycznych, preparaty kosmetyczne do odchudzania do celów medycznych, składniki kosmetyków redukujących tkankę tłuszczową i cellulit do celów
medycznych.
(111) 297564
(220) 2015 01 20
(210) 437868
(151) 2017 06 07
(441) 2015 05 11
(732) CMA MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZANĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.

3835

(540) navilogic
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny, czerwony
(531) 26.01.01, 26.01.12, 26.02.01, 26.02.03, 26.02.07, 26.02.08,
26.03.06, 26.07.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, anteny, automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia
w oponach pojazdów, częstotliwościomierze, czujniki, czujniki ciśnienia,
czujniki poziomu benzyny, czujniki poziomu paliwa, czytniki [sprzęt
przetwarzania danych], czytniki kodów kreskowych, urządzenia elektryczne do dozorowania, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe,
elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, zakodowane magnetycznie karty magnetyczne, karty magnetyczne zakodowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem,
karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, liczniki, liczniki obrotów, modemy, prędkościomierze do pojazdów, programy komputerowe [software ładowalny], programy komputerowe nagrane, programy
sterujące komputerowe, nagrane, przenośny radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy, rejestratory przebytej drogi [w kilometrach] dla pojazdów,
rejestratory przebytej drogi [w milach] dla pojazdów, sondy radarowe
lub ultradźwiękowe, telefoniczne urządzenia nadawcze, termometry
nie do celów medycznych, urządzenia do automatycznego kierowania
do pojazdów, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania przebiegu zjawisk
czasowych, urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, urządzenia
GPS, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe],
urządzenia pomiarowe, urządzenia telefoniczne, wideofony, wilgotnościomierze, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wskaźniki ilości,
wskaźniki poziomu wody, wskaźniki prędkości, wskaźniki temperatury,
wykrywacze [detektory], wykrywacze dymu, wyłączniki zdalnie sterowane, zespoły nadawcze [telekomunikacja], zestawy głośnomówiące do telefonów, 37 instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
instalowanie i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, montaż i naprawa instalacji
alarmowych przeciwpożarowych, obsługa i naprawa samochodów,
obsługa pojazdów, 38 łączność poprzez terminale komputerowe, łączność za pomocą telefonii komórkowej, nadawanie bezprzewodowe,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
przydzielanie dostępu do baz danych, transmisja plików cyfrowych,
udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie czasu dostępu do światowej
sieci komputerowej, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie
urządzeń telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu do globalnych
sieci komputerowych, zlecenia przywoławcze [radio, telefon lub inne
środki łączności elektronicznej].
(111) 297565
(220) 2015 03 23
(210) 440571
(151) 2017 06 13
(441) 2015 07 06
(732) ZAKŁAD USŁUGOWO -HANDLOWY BOGDAN BURIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworze, PL.
(540) BURIAN
(540)

Kolor znaku: szafirowy
(531) 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 39 transport.
(111) 297566
(220) 2015 04 13
(210) 441331
(151) 2016 11 02
(441) 2015 08 03
(732) LIBET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Split
(510), (511) 19 kształtki odwodnieniowe dla podłoży z kostki
brukarskiej-wszystkie wymienione artykuły jako barwione oraz w ko-
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lorze z naturalnego betonu, mozaikowe kształtki brukarskie z betonu
szlachetnego i z kamienia szlachetnego, betonowe bariery dźwiękochłonne, płyty kamienne i z kamienia sztucznego, płyty o strukturze kamienia w technologii wet-cast, drobnowymiarowe elementy
ścienne keramzytowo -betonowe, prefabrykowane modułowe elementy budowlane, betonowe kształtki konstrukcyjne i budowlane,
terakota, granit i wyroby z granitu, kształtki odwodnieniowe dla podłoży z kostki brukarskiej, płyty i bloki z piaskowca, kamień, piaskowiec dla budownictwa, materiały nawierzchniowe, elewacyjne i wykończeniowe: dekory, okładziny, gips, kamień budowlany, materiały
do budowy i pokryć dróg, bazalt, granit, kamień, klinkier (kruszywo):
krzemionka, kwarc, łupek twardy, kamień wapienny, margiel wapienny, marmur, tłuczeń, kruszywa szlachetne, kamień żużlowy, żwir.

(111) 297567
(220) 2015 10 27
(210) 448576
(151) 2017 06 05
(441) 2016 02 01
(732) ZING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) ZING
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 39 spedycja, logistyka w zakresie organizacji transportu,
transport, transport towarowy, pakowanie, składanie i dostarczanie towarów, zaopatrzenie, usługowy przewóz towarów transportem samochodowym, towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi.
(111) 297568
(220) 2015 11 03
(210) 448795
(151) 2017 06 07
(441) 2016 02 01
(732) APOTEX EUROPE B.V., Leiden, NL.
(540) ApoNapro Fast
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy diety,
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.
(111) 297569
(220) 2015 12 21
(210) 450677
(151) 2017 06 01
(441) 2016 03 29
(732) POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ŻYCIE KROTOSZYNA
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, 16 czasopisma, broszury,
mapy, kalendarze.
(111) 297570
(220) 2016 04 06
(210) 454491
(151) 2017 06 01
(441) 2016 07 18
(732) CINNAMON & MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice, PL.
(540) Cynamonka
(510), (511) 30 kawa, 35 udzielanie licencji franchisingowej dla osób
trzecich, 43 restauracje, kawiarnie.
(111) 297571
(220) 2016 04 14
(151) 2017 05 22
(441) 2016 10 10
(732) SFINKS SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno, PL.
(540)

(210) 454746

Kolor znaku: żółty, niebieski, czarny, biały, czerwony, zielony,
fioletowy
(531) 02.05.23, 02.05.30, 04.05.02, 04.05.05, 04.05.21, 29.01.15
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(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,
zupy (składniki do sporządzania-), 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 drożdze, 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 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
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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, 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

3837

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.

(111) 297572
(220) 2016 05 16
(210) 456513
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) ENERGIA PRZYSZŁOŚCI
(510), (511) 16 papier, tektura, wyroby z tych materiałów nie ujęte
w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe
zawarte w tej klasie, książki, gazety, czasopisma, periodyki, druki akcydensowe, albumy, broszury, 35 reklama, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
sprzedaż: hurtowa, detaliczna, komisowa-energii elektrycznej oraz paliw gazowych w systemie sieciowym, sprzedaż energii elektrycznej,
sprzedaż paliw gazowych w systemie sieciowym, sprzedaż pojazdów
samochodowych i motocykli, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów
samochodowych, sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i motocykli, działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali, chemikaliów przemysłowych, drewna, materiałów budowlanych, maszyn, urządzeń przemysłowych, statków,
samolotów, mebli, artykułów gospodarstwa domowego, drobnych
wyrobów metalowych, sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów
pochodzenia nierolniczego, złomu, sprzedaż hurtowa paliw stałych,
ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, sprzedaż hurtowa
metali i rud metali, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia
hydraulicznego i grzejnego, wyrobów chemicznych, sprzedaż hurtowa obrabiarek, maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie, inżynierii wodnej i lądowej, sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania, części elektronicznych, maszyn
i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji, wynajem maszyn i urządzeń zawartych w tej klasie, pozyskiwanie, systematyzacja danych
do komputerowych baz danych, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi elektronicznego magazynowania danych lub dokumentów, usługi rachunkowo-księgowe, badania rynku i opinii publicznej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania, zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzanie holdingami, doradztwo w zakresie
zarządzania i kierowania holdingami, reklama, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych,
37 usługi budowlane, naprawy i usługi instalacyjne na rynku budowlanym i górniczym, górnictwo, roboty wydobywcze w górnictwie, górnictwo surowców energetycznych, górnictwo węgla kamiennego
i brunatnego, górnictwo torfu, górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego, górnictwo rud uranu i toru, górnictwo surowców innych niż
energetyczne, górnictwo rud metali, górnictwo rud żelaza, górnictwo
rud metali nieżelaznych, górnictwo rud miedzi, górnictwo rud
cynkowo-ołowiowych, pobór wody, instalowanie, naprawa, konserwacja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych, instalowanie, naprawa, konserwacja maszyn ogólnego przeznaczenia, instalowanie, naprawa, konserwacja
maszyn dla górnictwa i budownictwa, instalowanie, naprawa, konserwacja i przezwajanie silników elektrycznych, prądnic i transformatorów, instalowanie, naprawa, konserwacja elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej, instalowanie, naprawa, konserwacja
instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych,
testujących, nawigacyjnych, usługi budowlane, przygotowywanie terenu pod budowę, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne, wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub
ich części, budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej, wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów
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mostowych, przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych, rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, obiektów górniczych i produkcyjnych,
obiektów inżynierskich, wykonywanie robót budowlanych w zakresie
montażu i wznoszenia budynków budowli z elementów prefabrykowanych, wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, wykonywanie
robót budowlanych drogowych, budowa dróg kołowych i szynowych,
roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych,
budowa portów morskich, wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, stawianie rusztowań, roboty związane z fundamentowaniem, wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych, wykonywanie robót budowlanych murarskich,
wykonywanie instalacji budowlanych, wykonywanie instalacji elektrycznych, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli,
wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, instalowanie
dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów, wykonywanie instalacji elektrycznych, wykonywanie robót budowlanych
izolacyjnych, wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych, wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania
i wentylacyjnych, wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, wykonywanie instalacji gazowych, wykonywanie instalacji budowlanych,
wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, tynkowanie,
zakładanie stolarki budowlanej, wykładanie podłóg i ścian, posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, malowanie i szklenie, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego, wynajem maszyn i urządzeń
budowlanych, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą
operatorską, naprawa i konserwacja pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, sprzątanie
i czyszczenie obiektów, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, usługi zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę, usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą
wodę, dystrybucja energii elektrycznej, przesyłanie energii elektrycznej, dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym, dystrybucja
ciepła (pary wodnej i gorącej wody), zaopatrywanie w wodę, dystrybucja wody, pomoc drogowa, holowanie, transport, transport lądowy,
rurociągowy, wodny, transport drogowy towarów, transport drogowy
towarów pojazdami specjalizowanymi, transport wodny morski i przybrzeżny, transport morski, transport wodny przybrzeżny, transport
wodny śródlądowy, transport lotniczy, transport kosmiczny, przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów, magazynowanie
i przechowywanie towarów w portach morskich, magazynowanie
i przechowywanie towarów w portach śródlądowych, przeładunek towarów w portach morskich, śródlądowych, działalność agencji transportowych, morskich agencji transportowych, śródlądowych agencji
transportowych, organizowanie wycieczek turystycznych, usługi organizowania podróży świadczone przez organizatorów turystyki, agentów turystycznych, pośredników turystycznych, usługi pocztowe, dostarczanie przesyłek, dystrybucja przesyłek, paczek, gazet, listów,
korespondencji, usługi kurierskie, wynajem samochodów osobowych,
wynajem środków transportu, wynajem środków transportu lądowego, wodnego, lotniczego, 40 obróbka materiałowa paliw, węgla kamiennego, węgla brunatnego, brykietowanie, produkcja brykietów
i paliw stałych z węgla kamiennego i brunatnego, odzyskiwanie węgla
kamiennego z hałd, wzbogacanie i brykietowanie torfu, usługi poligraficzne, usługi drukarskie, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie rysunków, gazet, usługi introligatorskie, wytwarzanie koksu, koksowanie węgla, wytwarzanie i przetwarzanie produktów
koksowania węgla, wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji
ropy naftowej, wytwarzanie i przetwarzanie paliw jądrowych, obróbka
metali i nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna elementów metalowych, gospodarowanie odpadami, przetwarzanie odpadów, recykling odpadków i odpadów, spalanie i niszczenie odpadów,
przetwarzanie odpadów metalowych i niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane, wytwarzanie energii elektrycznej, gazu, ciepła
(pary wodnej i gorącej wody), wytwarzanie paliw gazowych, uzdatnianie wody, wynajem maszyn i urządzeń zawartych w tej klasie, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, wydawanie książek, gazet, czasopism, wydawnictw
periodycznych, wydawanie nagrań dźwiękowych, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja
elektroniczna on-line książek i periodyków, wynajem maszyn i urządzeń zawartych w tej klasie, edukacja, szkolnictwo zawodowe i techniczne, kształcenie ustawiczne dorosłych, kształcenie i nauczanie zawarte w tej klasie, kultura fizyczna, organizowanie zawodów
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sportowych, wynajmowanie stadionów i obiektów sportowych, organizowanie targów związanych z kulturą, rozrywką i edukacją, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie
seminariów, sympozjów, szkoleń i kursów.

(111) 297573
(220) 2016 09 28
(210) 462087
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SAMMUNOL
(510), (511) 5 syrop, syrop na odporność, 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.
(111) 297574
(220) 2016 09 28
(210) 462088
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DENTEGA
(510), (511) 3 materiały do czyszczenia i polerowania protez zębowych, 5 kleje do przymocowywania protez, materiały i kleje do protez dentystycznych, kleje do protez dentystycznych, krem do protez.
(111) 297575
(220) 2016 10 07
(210) 462451
(151) 2017 05 12
(441) 2017 01 16
(732) KUWAŁEK KRZYSZTOF, Warszawa, PL.
(540) BRAINJUICE
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne 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, opatrunki
gipsowe, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów,
woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy, 32 piwo, wody mineralne i gazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne i energetyzujące, napoje owocowe i soki owocowe, granulaty, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(111) 297576
(220) 2016 10 07
(151) 2017 05 15
(441) 2017 01 23
(732) KUBICA WOJCIECH, Sopot, PL.
(540) Water BLOCKER Aroma
(540)

(210) 462458

Kolor znaku: biały, czerwony, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 01.15.15, 01.15.24, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.10, 27.05.24,
29.01.13
(510), (511) 11 pochłaniacze wilgoci, osuszacze powietrza.
(111) 297577
(220) 2016 10 20
(151) 2017 05 31
(441) 2017 02 06
(732) ICA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, PL.
(540) ICA POLSKA
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.13

(210) 462921

Nr 10/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, preparaty chemiczne do wytwarzania farb, materiały klejące do celów przemysłowych,
płyny wzmacniające działanie materiałów ściernych, środki do usuwania olejów, rozpuszczalniki do lakierów, woski wybielające, preparaty
chemiczne do wytwarzania barwników, barwniki do celów przemysłowych, barwniki chemiczne do emalii i szkła, 2 barwniki do drewna,
bejce, bejce do drewna, oleje do konserwacji drewna, emalie i lakiery,
rozcieńczalniki do farb, farby, rozcieńczalniki do lakierów, oleje do konserwacji drewna, oleje przeciwrdzewne, preparaty do konserwacji
drewna, preparaty zabezpieczające do metali, utrwalacze lakierów,
farby ognioodporne, farby podkładowe, farby przeciw zanieczyszczeniom, gumilaki, szelak, zaprawy do drewna, złocenia, 3 antypoślizgowy wosk do podłóg, preparaty do czyszczenia, preparaty do usuwania
farb, środki do usuwania lakierów, materiały ścierne, papier ścierny,
papier polerujący, wosk do parkietów, pasty do podłogi i mebli, preparaty do usuwania pasty do podłóg, płyny antypoślizgowe do podłogi,
wosk do podłogi, środki do nadawania połysk, kremy do polerowania,
papier do polerowania, preparaty do polerowania, preparaty do usuwania past do podłóg, wosk polerski.

(111) 297578
(220) 2016 10 31
(210) 463337
(151) 2017 05 12
(441) 2017 01 16
(732) PHU MARTOM-TRAVELAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOTEL ANDERS, Stare Jabłonki, PL.
(540) HOTEL ANDERS
(510), (511) 39 usługi agencji turystycznych, wynajmowanie koni,
wypożyczanie pojazdów wodnych, 41 usługi w zakresie organizacji
wypoczynku i rekreacji, usługi w zakresie organizowania rozrywki,
prowadzenie parków rozrywki, organizowanie, prowadzenie i obsługa: imprez artystycznych, estradowych, kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych,
festiwali, festynów, konkursów, turniejów, widowisk typu światło
i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, usługi w zakresie
organizowania, prowadzenia i obsługi dyskotek i nocnych klubów,
usługi klubowe, wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, 43 usługi w zakresie tymczasowego
zakwaterowania, usługi w zakresie prowadzenia hoteli, moteli, pensjonatów, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi w zakresie
prowadzenia restauracji, barów i kawiarni, przygotowywanie dań
(żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa.
(111) 297579
(220) 2016 11 03
(210) 463462
(151) 2017 06 06
(441) 2017 01 23
(732) TAXIPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) TAXIVITAL
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, preparaty witaminowe,
preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, tabletki witaminowe.
(111) 297580
(220) 2016 11 17
(210) 463995
(151) 2017 06 07
(441) 2017 01 16
(732) LISOWSKA MARIA EWA LABORATORIUM
FARMACEUTYCZNO -KOSMETYCZNE PAMPA, Piaseczno, PL.
(540) Mykodermina
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 produkty farmaceutyczne.
(111) 297581
(220) 2016 11 18
(210) 464046
(151) 2017 05 08
(441) 2017 01 16
(732) RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) hity#naMAXXXa
(540)

Kolor znaku: różowy, biały
(531) 24.17.25, 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 27.05.22, 29.01.12
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(510), (511) 9 anteny, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, aparaty fotograficzne audiowizualne, urządzenia do nauki, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski do nagrywania
dźwięku i obrazu takie jak: płyty CD, płyty DVD, płyty video CD, dyski
kompaktowe, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyski optyczne
z nagraniami audio, dyskietki, dystrybutory dysków komputerowych,
elektroniczne magnetyczne nośniki z nagraniami, elektroniczne procesory tekstu, filmy [błony] naświetlone, filmy kinematograficzne, filmy
kinematograficzne naświetlone, filmy rysunkowe animowane, filmy
wideo, głośniki, głośniki komputerowe, interfejsy, interfejsy dla informatyki, interfejsy komputerowe, kasety audio, kasety dźwiękowe, kasety i taśmy wideo, kasety magnetofonowe, kasety magnetyczne z nagraniami, kasety muzyczne, kasety wideo, kasety wideo z grami,
kompaktowe dyski optyczne, kompaktowe odtwarzacze płyt, komputerowe monitory ekranowe, komputerowe urządzenia peryferyjne,
komputery, komputery osobiste, laptopy, magnetyczne nośniki danych, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, magnetyczne nośniki informacji, maszty [anteny bezprzewodowe], maszty
antenowe, maszty do anten bezprzewodowych, maszty radiotelegraficzne, megafony, mikrofony, monitory, monitory do komputerów, nadajniki bezprzewodowe, nadajniki cyfrowe, nadajniki częstotliwości
radiowych, nadajniki do telekomunikacji, nadajniki radiowe, nagrane
filmy, nagrane nośniki magnetyczne i optyczne zawierające komputerowe bazy danych, nienagrane magnetyczne nośniki danych, nośniki
danych magnetyczne, nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki informacji optyczne, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze
płyt kompaktowych, optyczne nośniki danych, optyczne nośniki informacji, optyczne nośniki medialne, osobiste urządzenia stereofoniczne,
pamięci komputerowe, pamięci USB, pliki graficzne do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu
komórkowego, płyty fonograficzne, płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, zapisane dane, w tym tekst, nagrania dźwiękowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome
oraz oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie do pobierania, magazynowania, generowania, odtwarzania i organizowania
nagrań audio, wideo, obrazów statycznych i ruchomych oraz danych,
procesory tekstu, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe systemu operacyjnego, przenośne odtwarzacze
mediów, przenośne urządzenia do nagrywania dźwięku, przenośne
urządzenia do odtwarzania dźwięku, radia i odbiorniki radiowe, sterujące programy komputerowe do systemu operacyjnego, nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, totalizatory, urządzenia do nagrywania,
urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do rejestrowania
dźwięku, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia nadawcze, zapisane dane dotyczące określonej problematyki, zwłaszcza muzycznej, w tym tekst, nagrania dźwiękowe, obrazy wideo, obrazy statyczne,
obrazy ruchome oraz oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie do pobierania, magazynowania, generowania, odtwarzania
i organizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych i ruchomych oraz danych, zapisane lub nagrane nośniki magnetyczne
i optyczne, aplikacje mobilne, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie społecznościowe, oprogramowanie użytkowe do usług tworzenia sieci kontaktów społecznych
za pośrednictwem Internetu, 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
bilety, broszury, czasopisma, druki, dzienniki, folia, folia z tworzyw
sztucznych do pakowania, formularze (blankiety, druki), fotografie [wydrukowane], gazety, gazety codzienne, kalendarze, kalendarze drukowane, kartki okolicznościowe, karton, karty muzyczne z życzeniami,
katalogi, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego,
komiksy, koperty z tworzyw sztucznych do pakowania, książki, malarstwo [obrazy], mapy, materiały do modelowania, materiały drukowane, materiały klejące dla papeterii i gospodarstw domowych, materiały
piśmienne, modele, makiety architektoniczne, naklejki adresowe, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], notesy, noże
do papieru lub kartonu, obrazy, ochronne okładki na książki, okładki
na dokumenty, papeterie, papier, papier listowy, papierowe podstawki
pod kufle do piwa, periodyki, pędzle, plakaty reklamowe, plansze,
pocztówki i widokówki, prospekty, przybory do pisania, publikacje
drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje promocyjne, publikacje
reklamowe, reklamowe szyldy papierowe, reprodukcje graficzne, szyldy z papieru lub z tektury lub z kartonu, taśmy samoprzylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, torebki, torebki do pako-
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wania z papieru lub z tworzyw sztucznych, ulotki, woreczki, 28 balony
do zabawy, karty do gry, gry planszowe, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie (salonowe), pluszowe zabawki, śmieszne rzeczy [atrapy], 35 administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, administrowanie hotelami, agencje
importowe i eksportowe, agencje informacji handlowej, analizy w zakresie marketingu, aukcje telefoniczne i telewizyjne, badania i analizy
rynku, badania informacji dotyczących działalności gospodarczej, badanie opinii, badania rynku do celów reklamowych, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, edytorskie usługi
w dziedzinie reklamy, franchising, a mianowicie konsultacje i wsparcie
w zakresie zarządzania, organizacji i promocji działalności gospodarczej, handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, implementacja i stosowanie porad [usługi zleceniobiorcy] w dziedzinie marketingu,
impresariat w działalności artystycznej, informacja handlowa, kampanie marketingowe, kompilacja danych dla osób trzecich, kompilacja
informacji w komputerowych bazach danych, kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz danych, kompilacja reklam, kompilacja statystyk związanych z reklamą, marketing, marketing bezpośredni (reklama), marketing dotyczący promocji, obróbka
tekstów, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, organizowanie aukcji internetowych, organizowanie i prowadzenie aukcji,
poszukiwania w zakresie patronatu, pośrednictwo handlowe w zakresie produkcji reklam radiowych, telewizyjnych i kinowych, produkcja
materiałów reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów
marketingowych, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych,
produkcja reklam radiowych, telewizyjnych oraz kinowych, produkcja
wizualnych materiałów reklamowych, promocja, reklama i marketing
stron internetowych on-line, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, prowadzenie domów aukcyjnych, prowadzenie i usługi agencji reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama
billboardowa, reklama i promocja sprzedaży dotyczące towarów
i usług oferowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną, reklama i usługi handlowe, reklama i usługi
reklamowe, reklama kinowa, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama osób trzecich i prowadzenie
interesów osób trzecich w ramach udzielonych pełnomocnictw w zakresie działalności: radiowej, telewizyjnej lub kinowej, reklama poprzez
wszystkie publiczne środki komunikacyjne, reklama radiowa, reklama
telewizyjna, reklama, w tym promocja dotycząca sprzedaży artykułów
i usług na rzecz osób trzecich, za pośrednictwem przesyłania materiałów reklamowych i rozpowszechniania wiadomości reklamowych
w sieciach komputerowych, reprodukcja dokumentów i dokumentacji,
reprodukcja materiału reklamowego, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sprawowanie patronatu medialnego, systematyzacja
komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, transkrypcja komunikatów i wiadomości, transkrypcja informacji, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie ulotek i innych materiałów reklamowych, usługi
agencji informacyjnej w zakresie działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, usługi aukcyjne online, usługi domów aukcyjnych, usługi handlu online, w ramach których
sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a oferty zgłaszane
są za pośrednictwem Internetu, usługi impresariów w działalności artystycznej, usługi menedżerskie, usługi organizacji wystaw handlowych
lub reklamowych, usługi public relations, usługi rozlepiania plakatów
reklamowych, usługi zarządzania hotelami, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, zarządzanie
i kompilacja komputerowych baz danych, zarządzanie i administrowanie miejscami wystawowymi, zarządzanie profesjonalną działalnością
artystyczną, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zarządzenie w mediach, usługi zarządzania społecznością on-line, 38 agencje prasowe, bezpieczna poczta
elektroniczna, dostarczenie ułatwień do odbioru radiowego i transmisji i usług radiowej, dzierżawa czasu dostępu do witryn internetowych
[isp], elektroniczna transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali komputerowych, elektroniczne przekazywanie danych i dokumentów przez terminale komputerowe i urządzenia elektroniczne,
elektroniczne przesyłanie wiadomości, emisja programów telewizyjnych, emisja programów radiowych, emisja radiowa, emisja telewizyjna, informacja o telekomunikacji, internetowe stacje telewizyjne i radiowe, komputerowa transmisja informacji udostępnianych za pomocą
kodów dostępu lub terminali, komunikacja danych drogą radiową, ko-
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munikacja przez sieci światłowodowe, komunikacja przez terminale
komputerowe, komunikacja przez terminale komputerowe, poprzez
transmisję cyfrową lub satelitę, komunikacja radiowa, komunikacja telefoniczna, komunikacja telegraficzna, komunikacja za pośrednictwem
analogowych i cyfrowych terminali komputerowych, łączność poprzez
sieć światłowodów, łączność poprzez terminale komputerowe, mobilna komunikacja radiowa, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie programów przez sieci satelitarne, nadawanie programów telewizji satelitarnej, obsługa chat roomów, obsługa przekazu fonicznego,
obsługiwanie anten nadajników naziemno-satelitarnych, odpłatne
udostępnianie czasu dostępu do komputerowych baz danych, organizowanie systemów transmisyjnych, poczta elektroniczna, poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, poczta elektroniczna i usługi przesyłania wiadomości, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji,
prowadzenie portalu internetowego we własnym imieniu i na własną
rzecz, prowadzenie wortalu internetowego, zwłaszcza muzycznego,
we własnym imieniu i na własną rzecz, prowadzenie rozgłośni radiowych, prowadzenie transmisji, prowadzenie transmisji radiowych i telewizyjnych poprzez Internet, przekaz satelitarny, przekazywanie informacji różnego rodzaju na adresy internetowe (webmessaging),
przesyłanie dalej wiadomości przez telefon, przesyłanie danych,
dźwięków i obrazów drogą satelitarną, przesyłanie danych przy pomocy światłowodu, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie dźwięków i obrazów drogą satelitarną, przesyłanie
informacji, przesyłanie informacji drogą satelitarną, przesyłanie poczty
elektronicznej (usługi w zakresie danych związanych z pocztą elektroniczną), przesyłanie telegramów, przesyłanie telekopii, przesyłanie
wiadomości, przesyłanie wiadomości za pomocą sieci komputerowych, przesyłanie wiadomości i obrazu przy pomocy komputera, radiofonia, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych,
rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, rozpowszechnianie programów
telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia mikrofalowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie programów
telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, satelitarna transmisja danych
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej on-line, telekomunikacja informacyjna, telekomunikacja informacyjna (obejmująca strony
www), telekomunikacja radiowa, telekomunikacja za pomocą terminali komputerowych, telematów, satelitów, radia, telegrafów, telefonów,
telekomunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, telematyczna komunikacja za pośrednictwem terminali komputerowych,
transmisja i retransmisja programów radiowych i telewizyjnych, transmisja na żywo dostępna przez strony główne w Internecie [kamery internetowe], transmisja obrazów drogą satelitarną, transmisja plików
cyfrowych, transmisja programów drogą satelitarną, transmisja programów drogą satelitarną i kablową, transmisja programów radiowych, transmisja satelitarna, transmisje i retransmisje programów radiowych, transmisje radiowe i telewizyjne, w tym kablowe,
transmitowanie dźwięku i obrazu, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udostępnianie stron internetowych, usługi agencji
informacyjnych, usługi dostępu do portalu internetowego, usługi emisji satelitarnej w zakresie rozrywki, usługi emisji satelitarnej w zakresie
sportu, usługi informacyjne on-line, związane z telekomunikacją, usługi komunikacji satelitarnej dla użytkowników biznesowych, usługi
nadawania drogą kablowa i satelitarną, usługi nadawania satelitarnego w zakresie działalności gospodarczej, usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], usługi online, a mianowicie przesyłanie wiadomości, usługi prowadzenia wideokonferencji satelitarnych, usługi
przekazu satelitarnego, usługi przekazywania głosu i obrazu, usługi
przesyłania głosu, usługi światłowodowej telekomunikacji, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi telekomunikacyjne świadczone za pomocą sieci światłowodowych, usługi telekomunikacyjne, mianowicie
usługi sieci światłowodowych, usługi teleksowe i telefaksowe, usługi
transmisyjne dotyczące głosu, obrazu i danych, usługi w zakresie internetowych emisji radiowych, usługi w zakresie obsługi i najmu sprzętu
do telekomunikacji, szczególnie do transmisji radiowej i telewizyjnej,
usługi w zakresie obsługi satelitarnej dotyczące transmisji dźwięku lub
obrazu, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie przekierowywania do witryn internetowych,
usługi w zakresie telefonii internetowej, usługi w zakresie transmisji
telewizyjnych i radiowych, usługi w zakresie zleceń przywoławczych
w zakresie radia, telefonii, internetu lub innych środków elektronicznych, wynajem odbiorczych anten satelitarnych, wypożyczanie aparatury telekomunikacyjnej, wypożyczanie czasu dostępu do światowej
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sieci komputerowej, wypożyczanie dekoderów sygnałów, wypożyczanie kanałów łącznościowych, wypożyczanie sprzętu nadawczego, wypożyczanie urządzeń do przekazywania informacji, wypożyczanie
urządzeń do przesyłanie informacji, wypożyczanie urządzeń służących
do nadawania sygnałów audio, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie zestawów do nadawania satelitarnego, zapewnianie dostępu do blogów internetowych, zapewnianie dostępu
do stron internetowych, zbieranie, opracowywanie i przekazywanie
wiadomości i informacji, 41 administrowanie loteriami na rzecz osób
trzecich, edukacyjne kursy wyjazdowe, e-learning, interaktywne i korespondencyjne kursy i sesje, prowadzone on-line za pośrednictwem
połączenia telekomunikacyjnego lub sieci komputerowej bądź prowadzone za pomocą innych środków, konkursy muzyczne, w tym piosenkarskie, konkursy przez telefon, kursy szkoleniowe, loterie, losowanie
nagród [loterie], montaż filmów kinowych, montaż lub nagrywanie
dźwięku i obrazu, montaż programów radiowych, montaż programów
telewizyjnych, montaż taśm dźwiękowych, montaż taśm wideo, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, nagrywanie muzyki, organizowanie i prowadzenie pokazów, konferencji i kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie rozrywki
internetowej, radiowej i telewizyjnej, organizowanie wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie czasu wolnego, organizowanie
festiwali, organizowanie i prowadzenie konkursów piękności, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie
konkursów lub loterii audioteksowych, organizowanie kursów edukacyjnych, internetowych, korespondencyjnych, organizowanie loterii,
organizowanie spektakli, organizowanie zabaw, prezentowanie programów radiowych, produkcja filmów, produkcja filmów na taśmach
wideo, produkcja i dystrybucja filmów, produkcja i organizowanie widowisk muzycznych, produkcja imprez sportowych na potrzeby radiowe, produkcja programów radiowych i/lub programów telewizyjnych,
produkcja przedstawień teatralnych, produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, programowanie i sporządzanie programu telewizyjnego
i radiowego, prowadzenie agencji artystycznych, przedstawienia
nadawane za pośrednictwem telewizji satelitarnej, przedstawienia plenerowe stanowiące usługi rozrywkowe, przedstawienia teatralne,
przygotowywanie programów radiowych, publikowanie czasopism
elektronicznych, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie
elektroniczne, publikowanie elektroniczne online nie do pobrania, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie materiałów drukowanych,
publikowanie materiałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych, publikowanie piosenek, publikowanie tekstów i muzyki,
radiowe i telewizyjne serwisy informacyjne, radiowe programy rozrywkowe, realizacja programów radiowych [planowanie], rejestrowanie
na taśmach video, reportaże fotograficzne, reporterskie usługi agencyjne, reżyseria programów radiowych lub telewizyjnych, rozrywka
[widowiska], selekcja i kompilacja nagrań muzycznych do rozpowszechniania radiowego przez osoby trzecie, świadczenie usług przez
parki tematyczne, tłumaczenia, udostępnianie urządzeń w studiach
nagrań, usługi dotyczące organizowania pokazów i widowisk artystycznych, organizowania zawodów sportowych, usługi dotyczące publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi dotyczące
wypożyczania nagrań dźwiękowych, usługi edukacyjne świadczone
przez radio, usługi festiwali muzycznych i piosenkarskich, usługi informacyjne w zakresie biletów na widowiska, usługi loterii, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, usługi nauczania, usługi organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi
organizowania plebiscytów muzycznych i piosenkarskich, usługi organizowania rozrywki radiowej, usługi reporterskie, usługi studia do prób
[nagrywanie], usługi studia nagrań, usługi świadczone przez parki rozrywki, usługi udostępniania nagranych nośników dźwięku lub obrazu,
usługi udostępniania plików audio i video on-line, usługi w dziedzinie
rozrywki radiowej i telewizyjnej, usługi w zakresie opracowywania reportaży, usługi w zakresie produkcji i organizowania widowisk, spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych lub kulturalnych, usługi w zakresie produkcji widowisk na żywo, usługi w zakresie publikowania online,
usługi w zakresie wypożyczania taśm i kaset, widowiska muzyczne,
widowiska muzyczne na żywo, widowiska nadawane za pośrednictwem telewizji satelitarnej, widowiska teatralne i widowiska muzyczne,
wypożyczanie dekoracji teatralnych i rekwizytów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie stacji radiowych i telewizyjnych,
zabawy zorganizowane z zakresu rozrywki lub edukacji, 42 administrowanie stronami internetowymi, aktualizacja, powielanie, projektowanie, wypożyczanie, instalacje, konserwacja, doradztwo w zakresie
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oprogramowania, analiza systemów IT, doradztwo komputerowe, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, dostarczanie i opracowywanie
wyszukiwarek internetowych, kontrola jakości, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, odzyskiwanie komputerowych baz danych, prognozowanie pogody, projektowanie systemów komputerowych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie
miejsca na serwerach [strony internetowe], usługi projektowania i dekoracji wnętrz, usługi w zakresie ochrony antywirusowej, usługi związane z prognozami meteorologicznymi, wypożyczanie i hosting serwerów, wypożyczanie komputerów, 43 bary szybkiej obsługi, biura
i agencje zakwaterowania, domy turystyczne, domy wypoczynkowe,
hotele, kantyny, kafeterie i bufety, kawiarnie, motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, organizowanie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], pensjonaty, restauracje, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach,
rezerwacje kwater na pobyt czasowy, usługi barowe, usługi hotelowe,
motelowe, kawiarniane i restauracyjne, wynajmowanie pomieszczeń
na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady,
pokazy i konferencje, wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej, wypożyczanie konstrukcji przenośnych, wypożyczanie krzeseł, stołów,
bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów, wypożyczanie urządzeń do gotowania, 45 doradztwo w zakresie własności
intelektualnej, licencjonowanie programów komputerowych, licencjonowanie przedstawień muzycznych, licencjonowanie własności intelektualnej, rejestrowanie nazw domen, usługi nadzoru w dziedzinie
własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych online za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania, usługi serwisów społecznościowych on-line.

(111) 297582
(220) 2016 11 24
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) TOKARCZYK EMIL TOMASZ, Suchedniów, PL.
(540) DIAGNOFON
(540)

(210) 464296

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.12, 26.01.03, 24.13.25
(510), (511) 44 usługi telemedyczne.
(111) 297583
(220) 2016 12 03
(210) 464712
(151) 2017 06 09
(441) 2017 02 20
(732) KULCZYCKI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Hanka
(540)

(531) 27.05.01, 02.03.04, 26.03.02
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, bombonierki, cukierki,
cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, wyroby z kakao, wyroby czekoladowe na bazie orzeszków, słodycze, galaretki,
wafle.
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(111) 297584
(220) 2016 12 13
(210) 465143
(151) 2017 05 18
(441) 2017 01 30
(732) ŚLUSARCZYK ALEKSANDRA NEW GARDEN STYLE,
Kalwaria Zebrzydowska, PL.
(540) New Garden Style design & construction
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, biały, ciemnozielony
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
a mianowicie: artykuły ogrodnicze, sprzęt i narzędzia ogrodnicze,
elementy małej architektury ogrodowej i krajobrazu, wiaty garażowe, ogrody zimowe, grille, zadaszenia basenów, systemy nawadniające, materiał roślinny i szkółkarski, środki ochrony roślin, nawozy,
ziemia, torf, kora pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie detalicznym i hurtowym oraz za pomocą Internetu,
przedstawicielstwo handlowe podmiotów zagranicznych, reklama,
44 usługi związane z projektowaniem, zakładaniem, aranżacją i pielęgnacją terenów zielonych, usługi ogrodnictwa związane z: chirurgią drzew, niszczeniem chwastów, nasadzeniami roślin, rekultywacją
terenów zielonych, ochroną biologiczną i chemiczną roślin, produkcją materiału roślinnego, usługi w zakresie szkółek roślinnych, usługi
projektowania infrastruktury związanej z ogrodnictwem krajobrazowym.
(111) 297585
(220) 2016 12 05
(210) 464719
(151) 2017 05 23
(441) 2017 01 30
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) Bielenda Liftingująca Wolumetria
(510), (511) 3 kosmetyki.
(111) 297586
(220) 2016 12 05
(210) 464721
(151) 2017 05 17
(441) 2017 01 30
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) Bielenda Ujędrniająca Radiofrekwencja RF
(510), (511) 3 kosmetyki.
(111) 297587
(220) 2016 12 07
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 20
(732) ELMAADALAWI SALEM SALAMO ALIKOM,
Skarżysko -Kamienna, PL.
(540) Sultan Kebab
(540)

(210) 464826

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 25.01.25, 25.01.99, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje z grillem, usługi kateringowe.
(111) 297588
(151) 2017 06 13

(220) 2016 12 07
(441) 2017 02 20

(210) 464829

Nr 10/2017

(732) GAGUCKI BARTOSZ, Warszawa, PL.
(540) GCA GROM COMBAT ADVENTURE
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 czasopisma, publikacje periodyczne broszury, ulotki,
biuletyny publikacje drukowane, książki, podręczniki, 41 organizowanie i prowadzenie: sympozjów, konferencji, warsztatów, zjazdów,
imprez sportowych, obozów sportowych, obozów wakacyjnych,
obozów i zajęć integracyjnych, zawodów i zajęć sportowych przy
użyciu urządzeń sportowych, zawodów i zajęć strzeleckich, zawodów i zajęć na wodzie, zawodów i zajęć polegających na jeżdżeniu
specjalnie przygotowanym samochodem, udostępnianie obiektów
i urządzeń sportowych, usługi trenera osobistego, wypożyczanie
sprzętu sportowego, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, działalność instruktażowa w zakresie kultury fizycznej i sportu, kształcenie
praktyczne poprzez pokazy, nauczanie, prowadzenie szkoleń dla
dzieci, młodzieży i dorosłych z umiejętności specjalistycznych i interpersonalnych, usługi w zakresie szkoleń na odległość, wydawania
i publikowania tekstów literackich i dydaktycznych, pisania tekstów
innych niż reklamowe, wszelkie usługi wydawnicze inne niż reklamowe, w tym prowadzone z wykorzystaniem wszystkich nośników elektronicznych, usługi nauczania i organizowania konkursów edukacyjnych, usługi organizowania wystaw kulturalnych lub edukacyjnych,
usługi dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż teksty
reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków,
publikowanie elektroniczne on-line publikacji zawartych w tej klasie,
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób.
(111) 297589
(220) 2016 12 13
(210) 465125
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) WIĘCKIEWICZ WOJCIECH ROYAL HOME, Elbląg, PL.
(540) ROYAL KITCHEN
(510), (511) 20 meble.
(111) 297590
(220) 2016 12 13
(151) 2017 06 12
(441) 2017 02 06
(732) PCG ACADEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka, PL.
(540) PARTNERS in PROGRESS
(540)

(210) 465139

Kolor znaku: niebieski, czerwony, czarny
(531) 24.15.01, 24.15.02, 24.15.15, 26.04.01, 26.04.07, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, badania w zakresie oprogramowania komputerowego, projektowanie pakietów oprogramowania
na zamówienie, projektowanie systemów informatycznych, projektowanie programów do przetwarzania danych, świadczenie usług informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych w zakresie oprogramowania
komputerowego, programowanie oprogramowania edukacyjnego,
usługi naukowe i technologiczne, sporządzanie raportów naukowych.
(111) 297591
(220) 2016 10 08
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) WĄSIKIEWICZ MATEUSZ, Bielsko -Biała, PL.
(540) BRYZA MARAKUJA

(210) 462459

Nr 10/2017
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(540)

(531) 05.07.21, 27.05.01
(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.
(111) 297592
(220) 2016 12 15
(210) 465211
(151) 2017 06 01
(441) 2017 02 13
(732) ASM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Terespol, PL.
(540) SOFIMARSEL
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 03.01.02, 03.01.16, 03.01.24, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 6 metalowe elementy sufitowe, metalowe instalacje
sufitowe, wsporniki sufitowe z metalu, 19 sufity niemetalowe, sufity
napinane, napinane sufity z tworzyw sztucznych, niemetalowe profile i konstrukcje sufitów napinanych, niemetalowe pokrycia sufitów,
37 usługi dotyczące montażu, modernizacji i konserwacji sufitów
niemetalowych, podwieszanych i napinanych, układanie pokryć sufitów, układanie sufitów, nakładanie faktur na sufity, naprawa sufitów
naprawa wykładzin sufitowych.
(111) 297593
(220) 2016 12 16
(210) 465292
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) BRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mielec, PL.
(540) ZETO
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, meble kuchenne, segmenty mebli
ściennych, stoły, krzesła, komody, witryny, biurka, regały, szafki, ławy,
fronty meblowe, fronty kuchenne.
(111) 297594
(220) 2016 12 21
(210) 465520
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) SANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin, PL.
(540) SANS OFFICIELLE
(510), (511) 18 wyroby ze skóry: paski, smycze, teczki, torby, torebki,
etui na klucze, kuferki na kosmetyki, kufry podróżne, narzuty skórzane, narzuty futrzane, plecaki, pojemniki na wizytówki, portfele,
portmonetki, walizki, 25 odzież, odzież ze skóry, nakrycia głowy,
42 projektowanie odzieży i nakryć głowy, wzornictwo przemysłowe
w zakresie odzieży i nakryć głowy.
(111) 297595
(220) 2016 12 22
(151) 2017 05 31
(441) 2017 02 13
(732) CHIPCRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) ChipCraft
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 15.09.18

(210) 465572
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(510), (511) 9 zintegrowane systemy elektroniczne, 42 doradztwo
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, opracowywanie projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie systemów komputerowych, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi świadczone przez
laboratoria naukowe.

(111) 297596
(220) 2016 12 23
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) ATHENASOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SYSTEM ATHENA
(540)

(210) 465633

Kolor znaku: biały, żółty, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe służące do kosztorysowania w budownictwie.
(111) 297597
(220) 2016 12 21
(210) 465691
(151) 2017 06 02
(441) 2017 02 06
(732) EUROZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 02.01.08, 02.01.23, 02.01.30, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, promocja radiowa przez Internet, organizacja kampanii reklamowych, usługi reklamowej agencji radiowej,
usługi publikowania tekstów reklamowych, aranżacja wydarzeń
w celach reklamowych, promocje i pośrednictwo w sprzedaży,
sprzedaż czasu radiowego, w tym na rzecz sponsorów, reklama
w sieci komputerowej, usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów reklamowych, 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, wypożyczanie czasu i powierzchni reklamowej w mediach komunikacji
publicznej, wypożyczanie materiałów reklamowych, subskrypcja programów radiowych, zapis wybranych danych i określenie
ich zawartości w sieciach, badania percepcji programów radiowych i telewizyjnych oraz analiz wyników, 38 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, transmisja
dźwięku i informacji w tym programów i audycji radiowych poprzez cyfrowe i analogiczne sieci przewodowe i bezprzewodowe,
w tym online i offline, przez Internet, rozpowszechnianie programów edukacyjnych i rozrywkowych, jako emisja, usługi portalu
internetowego obejmujące m.in. przesyłanie za pośrednictwem
Internetu informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych,
rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie i organizowanie transmisji, retransmisja programów,
poczta elektroniczna, 41 organizowanie i prowadzenie gier
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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, nauka jazdy na nartach, instruktaż
w zakresie sportów zimowych, usługi w zakresie produkcji i montażu programów radiowych i telewizyjnych,, organizacja czasu
wolnego, usługi w zakresie opracowywania reportażu, reportaże
z imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym,
usługi reporterskie, prowadzenie i udział w koncertach, spektaklach, pokazach, imprezach rozrywkowych, kulturalnych, obsługa
imprez okolicznościowych, organizowanie pokazów i widowisk
artystycznych, organizowanie programów edukacyjnych i rozrywkowych.

(111) 297598
(220) 2016 12 28
(151) 2017 06 02
(441) 2017 02 13
(732) PAWLIK ARKADIUSZ ARICOM, Poznań, PL.
(540) ARICOM
(540)

(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936 Jogurt
naturalny
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski, biały, żółty,
czerwony, zielony
(531) 05.03.06, 08.03.01, 11.01.02, 26.01.03, 19.03.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 produkty mleczne, tłuszcze, jogurty.

357
DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA
PRAWA OCHRONNEGO
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)

(210) 465693

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.09, 26.11.01
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, wydobywanie surowców naturalnych, wypożyczanie
narzędzi, urządzeń i akcesoriów budowlanych i służących do rozbiórki, zwalczanie szkodników i dezynfekcja, 42 usługi projektowania,
usługi w zakresie projektowania, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi komputerowe, usługi naukowe i technologiczne.
(111) 297599
(220) 2016 12 30
(210) 465812
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, Włoszczowa, PL.
(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936 Śmietana
do zup i sosów 18%
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, niebieski, czerwony, żółty,
zielony
(531) 05.03.11, 08.03.01, 11.01.02, 11.03.10, 11.03.14, 09.01.10,
19.03.01, 27.05.01, 26.01.03, 29.01.15
(510), (511) 29 produkty mleczne, śmietany.
(111) 297600
(220) 2016 12 30
(210) 465816
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, Włoszczowa, PL.
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Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
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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.
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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.
028085 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CORLIB BRAND HOLDING LIMITED, ROAD TOWN, TORTOLA, Brytyjskie Wyspy Dziewicze i dokonanie wpisu: Libby’s Brand Holding Limited, Road Town, Brytyjskie
Wyspy Dziewicze.
028720 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
The Chemours Company FC, LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone
Ameryki.
038993 2017 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SIGMA GROUP A.S., LUTIN, Czechy i dokonanie wpisu: Sigma OZ spol. s r.o., Lutín, Czechy.
043367 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Jelfa”
Spółka Akcyjna, Jelenia Góra, Polska i dokonanie wpisu: VALEANT
IPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów,
Polska 142504822.
043367 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT IPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 142504822 i dokonanie
wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
044079 2017 07 11 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.
044081 2017 07 17 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.
046407 2017 07 24 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PIONEER CORPORATION,
TOKIO, Japonia i dokonanie wpisu: Pioneer Corporation, Kanagawa, Japonia.
046546 2017 07 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CHIQUITA BRANDS L.L.C., CHARLOTTE, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Chiquita
Brands L.L.C., Fort Lauderdale, Stany Zjednoczone Ameryki.
046546 2017 07 18 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie
umowy z dnia 5 lutego 2013 r. ustanowiono, w celu zabezpieczenia
wierzytelności, zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy
R. 46546 na rzecz Wells Fargo Bank, National Association z siedzibą w Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki występującego jako
przedstawiciel grupy kredytobiorców i dostawców produktów
bankowych”.
047039 2017 07 10 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.
047279 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SUNKIST GROWERS, INC., SHERMAN OAKS, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: SUNKIST GROWERS, INC., SHERMAN OAKS, Stany Zjednoczone Ameryki.
048081 2017 07 17 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.
048276 2017 07 17 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.
049445 2017 07 17 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.
049573 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: E.I. DU PONT DE NEMOURS & COMPANY,
WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
The Chemours Company FC, LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone
Ameryki.
049726 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DANDY A/S, VEJLE, Dania i dokonanie
wpisu: Kraft Foods Danmark Intellectual Property ApS, Brondby,
Dania.
049765 2017 07 14 D. Dokonano wpisu: „W dniu 13 maja
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 5240/17/863) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2531454 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-049765 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Markowi Kamoli
zamieszkałemu w Warszawie wobec Miraculum Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie”.
049861 2017 07 14 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.
050131 2017 07 11 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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050968 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT IPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 142504822 i dokonanie
wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
051069 2017 07 11 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.
052568 2017 07 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION,
EAST HARTFORD, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION, Farmington, Stany Zjednoczone Ameryki.
054202 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CHIQUITA BRANDS L.L.C., CHARLOTTE, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Chiquita
Brands L.L.C., Fort Lauderdale, Stany Zjednoczone Ameryki.
054202 2017 07 18 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie umowy z dnia 5 lutego 2013 r. ustanowiono, w celu zabezpieczenia
wierzytelności, zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy
R. 54202 na rzecz Wells Fargo Bank, National Association z siedzibą w Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki występującego jako
przedstawiciel grupy kredytobiorców i dostawców produktów
bankowych”.
054308 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVERKUSEN, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim am Rhein, Niemcy.
054330 2017 07 11 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.
059845 2017 07 17 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.
061540 2017 07 25 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.
061610 2017 07 11 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.
061611 2017 07 17 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.
062463 2017 07 14 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.
070513 2017 07 05 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.
071058 2017 07 05 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.
077663 2017 07 07 D. Dokonano wpisu: „W dniu 10 kwietnia 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy –
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Rejestru Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 1207/17/102) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2528075 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-077663
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce
Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Rilanda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie”.
078966 2017 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CHIQUITA BRANDS L.L.C.,
CHARLOTTE, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Chiquita Brands L.L.C., Fort Lauderdale, Stany Zjednoczone Ameryki.
078966 2017 07 18 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie umowy z dnia 5 lutego 2013 r. ustanowiono, w celu zabezpieczenia
wierzytelności, zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy
R. 78966 na rzecz Wells Fargo Bank, National Association z siedzibą w Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki występującego jako
przedstawiciel grupy kredytobiorców i dostawców produktów
bankowych”.
082951 2017 07 17 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.
083117 2017 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: UTEX Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowe Spółka z o. o., Rybnik, Polska i dokonanie wpisu: EDF
EKOSERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, Polska 930450074.
087685 2017 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
092601 2017 07 05 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.
096660 2017 07 13 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.
097850 2017 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA, Jachranka, Polska 140410666 i dokonanie wpisu: MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140410666.
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098474 2017 07 17 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.
099673 2017 07 14 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.
102113 2017 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
356357380 i dokonanie wpisu: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 356357380.
102583 2017 07 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CHIQUITA BRANDS L.L.C.,
CHARLOTTE, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Chiquita Brands L.L.C., Fort Lauderdale, Stany Zjednoczone Ameryki.
102583 2017 07 18 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie umowy z dnia 5 lutego 2013 r. ustanowiono, w celu zabezpieczenia
wierzytelności, zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy
R. 102583 na rzecz Wells Fargo Bank, National Association z siedzibą w Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki występującego jako
przedstawiciel grupy kredytobiorców i dostawców produktów
bankowych”.
103465 2017 07 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CHIQUITA BRANDS L.L.C.,
CHARLOTTE, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Chiquita Brands L.L.C., Fort Lauderdale, Stany Zjednoczone Ameryki.
103465 2017 07 18 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie umowy z dnia 5 lutego 2013 r. ustanowiono, w celu zabezpieczenia
wierzytelności, zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy
R. 103465 na rzecz Wells Fargo Bank, National Association z siedzibą w Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki występującego jako
przedstawiciel grupy kredytobiorców i dostawców produktów
bankowych”.
103744 2017 07 11 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.
104309 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „POLKEMIC NOWA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180658174 i dokonanie wpisu: POLKEMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 691782088.

098127 2017 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

104618 2017 07 18 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy
o Ustanowienie Zastawów Rejestrowych i Zastawów Cywilnych
Na Znakach Towarowych zawartej w dniu 9 stycznia 2017 r. pomiędzy Biurem Projektowania Systemów Cyfrowych S.A. z siedzibą w Chorzowie (jako Zastawcą) oraz SILICON VALLEY BANK
z siedzibą w Santa Clara, Stany Zjednoczone Ameryki, BARINGS
GLOBAL PRIVATE LOANS 1 S.À. R.L. z siedzibą w Luksemburgu,
MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY z siedzibą
w Springfield, Stany Zjednoczone Ameryki i C.M. LIFE INSURANCE COMPANY z siedzibą w Enfield, Stany Zjednoczone Ameryki
(jako Zastawnikami), jako zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności, Zastawca ustanowił na rzecz Zastawników zastaw
cywilny o najwyższym pierwszeństwie na prawach majątkowych
dotyczących każdego Znaku Towarowego – zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie”.

098238 2017 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIAMOND FOODS, INC., STOCKTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Diamond Foods LLC,
Stockton, Stany Zjednoczone Ameryki.

104631 2017 07 17 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.

098060 2017 07 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO -AKCYJNA, Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska
122948517
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104981 2017 07 14 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.
105046 2017 07 07 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.
105061 2017 07 07 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.
106533 2017 07 18 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 09 stycznia 2014 r. pomiędzy Legia Warszawa
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zastawca) i INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A. LUXEMBOURG
z siedzibą w Luksemburgu (zastawnik) ustanowiono na prawie
ochronnym na rzecz zastawnika zastaw zwykły o najwyższym
pierwszeństwie zaspokojenia na Prawie 1, na podstawie art. 327
i nast. Kodeksu Cywilnego (Zastaw Zwykły 1) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
106572 2017 07 18 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 09 stycznia 2014 r. pomiędzy Legia Warszawa
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zastawca) i INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A. LUXEMBOURG
z siedzibą w Luksemburgu (zastawnik) ustanowiono na prawie
ochronnym na rzecz zastawnika zastaw zwykły o najwyższym
pierwszeństwie zaspokojenia na Prawie 2, na podstawie art. 327
i nast. Kodeksu Cywilnego (Zastaw Zwykły 2) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
108432 2017 07 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska i dokonanie
wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
109188 2017 07 17 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.
109358 2017 07 07 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.
109915 2017 07 14 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.
110550 2017 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo -Usługowe „Fruktus” Stanisław Kowalczyk i Wspólnicy
Spółka Jawna, Wąsosz Dolny, Polska 150504678 i dokonanie wpisu:
FRUKTUS KOWALCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wąsosz Dolny, Polska 150504678.
110550 2017 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FRUKTUS KOWALCZYK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wąsosz Dolny, Polska
150504678 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
112096 2017 07 07 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.

Nr 10/2017

112286 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: COTY DEUTSCHLAND GMBH, MAINZ,
Niemcy i dokonanie wpisu: COTY PRESTIGE LANCASTER GROUP
GMBH, Mainz, Niemcy.
112286 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: COTY PRESTIGE LANCASTER GROUP
GMBH, Mainz, Niemcy i dokonanie wpisu: COTY GMBH, Mainz,
Niemcy.
112286 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COTY GMBH, Mainz, Niemcy i dokonanie
wpisu: Coty Germany GmbH, Moguncja, Niemcy.
114874 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NTT SYSTEM Spółka Akcyjna,
Warszawa, Polska 015654360 i dokonanie wpisu: NTT SYSTEM
SPÓŁKA AKCYJNA, Zakręt, Polska 015854360.
115573 2017 07 07 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.
116031 2017 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
116856 2017 07 07 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.
117055 2017 07 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SHENZHEN HUAWEI TECH CO
.,LTD., SHENZHEN, Chiny i dokonanie wpisu: HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., SHENZHEN, Chiny.
117056 2017 07 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SHENZHEN HUAWEI TECH CO
.,LTD., SHENZHEN, Chiny i dokonanie wpisu: HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., SHENZHEN, Chiny.
117085 2017 07 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TIKKURILA COATINGS OY, VANTAA, Finlandia i dokonanie wpisu: Tikkurila Oy, Vantaa, Finlandia.
117085 2017 07 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Tikkurila Oy, Vantaa, Finlandia i dokonanie wpisu: Tikkurila Oyj, Vantaa, Finlandia.
117645 2017 07 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: USG INTERIORS ,INC., CHICAGO, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: USG Interiors, LLC, Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki.
117652 2017 07 13 D. Wykreślono wpis: „W dniu 05 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)”.
117682 2017 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Comex Joint Venture Spółka z o.o.,
Gdańsk, Polska 001261671 i dokonanie wpisu: COMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, Polska 001261671.
118004 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego PETROBUDOWA, Płock, Polska 000062337 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO „PETROBUDOWA” W LIKWIDACJI, Płock, Polska 000062337.
118019 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kaczmarek Elżbieta Maria, Błaszczyk
Krzysztof Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe SKALTEX S.C.,
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Skalmierzyce, Polska i dokonanie wpisu: CORRECT - K. BŁASZCZYK
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ociąż, Polska 300305865.
118120 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FIAT AUTO S.P.A., TURYN, Włochy i dokonanie wpisu: FCA ITALY S.P.A., Turyn, Włochy.
118186 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FIAT AUTO S.P.A., TURYN, Włochy i dokonanie wpisu: FCA ITALY S.P.A., Turyn, Włochy.
118217 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FIAT AUTO S.P.A., TURYN, Włochy i dokonanie wpisu: FCA ITALY S.P.A., Turyn, Włochy.
118218 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FIAT AUTO S.P.A., TURYN, Włochy i dokonanie wpisu: FCA ITALY S.P.A., Turyn, Włochy.
118242 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FIAT AUTO S.P.A., TURYN, Włochy i dokonanie wpisu: FCA ITALY S.P.A., Turyn, Włochy.
118737 2017 07 27 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 558/17/340) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2523692 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-118737
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”.
118738 2017 07 07 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 559/17/741) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2523681 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-118738
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”.
119045 2017 07 27 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 554/17/736) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2523588 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-119045
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”.
119360 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SAAB-BAE GRIPEN AKTIEBOLAG
C/O SAAB AB, LINKÖPING, Szwecja i dokonanie wpisu: SAAB-BAE
SYSTEMS GRIPEN AKTIEBOLAG, LINKÖPING, Szwecja.
120016 2017 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
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-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 3503/17/943) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2535398 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-120134 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, a.s.
z siedzibą w Pradze 4, Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Cieszynie”.
120233 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRITISH AMERICAN TOBACCO GROUP
POLSKA S.A., Jawornik, Polska 001379059 i dokonanie wpisu: BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
120621 2017 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
122241 2017 07 27 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VIEWSONIC EUROPE LIMITED,
LONDYN, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: ViewSonic Corporation, Brea, Stany Zjednoczone Ameryki.
122245 2017 07 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CHIQUITA BRANDS L.L.C., CHARLOTTE, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Chiquita
Brands L.L.C., Fort Lauderdale, Stany Zjednoczone Ameryki.
122245 2017 07 18 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie umowy z dnia 5 lutego 2013 r. ustanowiono, w celu zabezpieczenia
wierzytelności, zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy
R. 122245 na rzecz Wells Fargo Bank, National Association z siedzibą w Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki występującego jako
przedstawiciel grupy kredytobiorców i dostawców produktów
bankowych”.
122705 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXOSMITHKLINE LLC, WILMINGTON,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
123411 2017 07 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OBR SPÓŁKA AKCYJNA, PŁOCK,
Polska 141138730 i dokonanie wpisu: WARTER FUELS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141138730.
123412 2017 07 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OBR SPÓŁKA AKCYJNA, PŁOCK,
Polska 141138730 i dokonanie wpisu: WARTER FUELS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141138730.
124165 2017 07 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 lipca 2017 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice -Wschód
w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt KA.IX.Ns-Rej.Za 3505/17/745) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2536756 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-124165 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, a.s. z siedzibą
w Pradze 4, Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”.

120070 2017 07 05 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.

124996 2017 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

120134 2017 07 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 22 czerwca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-

125911 2017 07 07 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca 2017 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe
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Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1070/17/340) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527136 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-125911 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
125911 2017 07 07 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 1148/17/686) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526969 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-125911
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
126576 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXOSMITHKLINE LLC, WILMINGTON,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
127184 2017 07 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OBR SPÓŁKA AKCYJNA, PŁOCK,
Polska 141138730 i dokonanie wpisu: WARTER FUELS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141138730.
128204 2017 07 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OBR SPÓŁKA AKCYJNA, PŁOCK,
Polska 141138730 i dokonanie wpisu: WARTER FUELS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141138730.
128776 2017 07 07 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.
128924 2017 07 11 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.
130561 2017 07 14 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.
131615 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXOSMITHKLINE LLC, WILMINGTON,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
131616 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXOSMITHKLINE LLC, WILMINGTON,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
131617 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXOSMITHKLINE LLC, WILMINGTON,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
132068 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXOSMITHKLINE LLC, WILMINGTON,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
132433 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXOSMITHKLINE LLC, WILMINGTON,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
132434 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXOSMITHKLINE LLC, WILMINGTON,
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Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
132786 2017 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
132919 2017 07 20 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.
134206 2017 07 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OBR SPÓŁKA AKCYJNA, PŁOCK,
Polska 141138730 i dokonanie wpisu: WARTER FUELS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141138730.
134566 2017 07 14 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.
134621 2017 07 18 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.
135282 2017 07 10 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.
135299 2017 07 11 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.
135905 2017 07 20 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.
136050 2017 07 17 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.
137902 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
139535 2017 07 14 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 563/17/656) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2523603 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-139535
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”.
140290 2017 07 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OBR SPÓŁKA AKCYJNA, PŁOCK,
Polska 141138730 i dokonanie wpisu: WARTER FUELS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141138730.
140503 2017 07 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Boehringer Ingelheim Spółka z o.o., ul.
Sienna 39, 00 -121 Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: Pharmaton
AG, Bazylea, Szwajcaria.
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140641 2017 07 19 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 30 listopada 2016 r. (sygn. akt: RZ.IX.Ns-Rej.Za 3601/16/239)
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2514235 zastaw
rejestrowy na prawie ochronnym na znak towarowy o numerze
R-140641 ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bankowi Zachodniemu WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Krosno Glass Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Krośnie”.
140849 2017 07 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OBR SPÓŁKA AKCYJNA, PŁOCK,
Polska 141138730 i dokonanie wpisu: WARTER FUELS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141138730.
140947 2017 07 17 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.
141623 2017 07 14 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 560/17/453) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2524012 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-141623 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”.
143724 2017 07 14 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.
147660 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Hurtownia Spożywcza Ryszard i Grzegorz
Zawadzki Spółka jawna, 05-532 Baniocha ul. Puławska 27, Polska
i dokonanie wpisu: ORZEŁ POLSKA RYSZARD ZAWADZKI, Baniocha,
Polska 010044627.
148394 2017 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „MOSSO” KWAŚNIEWSCY-Sp. j., Puchały, Polska 012581619 i dokonanie wpisu: KEWPIE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
365495705.
148864 2017 07 11 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.
149615 2017 07 11 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.
151351 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AWTP, LLC, LAKE FOREST, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Aquion, Inc., Lake Forest, Stany
Zjednoczone Ameryki.
151351 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Aquion, Inc., Lake Forest, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Aquion, Inc., Roselle, Stany Zjednoczone Ameryki.
151934 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AWTP, LLC, LAKE FOREST, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Aquion, Inc., Lake Forest, Stany
Zjednoczone Ameryki.
151934 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Aquion, Inc., Lake Forest, Stany
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Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Aquion, Inc., Roselle, Stany Zjednoczone Ameryki.
153091 2017 07 14 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.
153179 2017 07 20 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.
154235 2017 07 20 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.
154538 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: 3M SVENSKA AKTIEBOLAG, SOLLENTUNA, Szwecja i dokonanie wpisu: 3M Company, St Paul., Stany Zjednoczone Ameryki.
155013 2017 07 20 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.
155014 2017 07 20 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.
156761 2017 07 20 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.
156762 2017 07 20 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.
156789 2017 07 20 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.
157258 2017 07 11 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.
157889 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Hurtownia Spożywcza Ryszard i Grzegorz Zawadzki Sp.j., 05-532 Baniocha ul. Puławska 27, Polska i dokonanie wpisu: ORZEŁ POLSKA RYSZARD ZAWADZKI, Baniocha,
Polska 010044627.
158253 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Jurajska Partnership en commandite, Mriehel, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Mriehel,
Malta.
160141 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pieński Maciej MARIE CLAIRE COSMETICS
POLSKA, 62-081 Baranowo k/Poznania ul. Radosna 4, Polska i dokonanie wpisu: MARIE CLAIRE COSMETICS POLSKA MACIEJ PIEŃSKI,
Poznań, Polska 630152788.
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161165 2017 07 11 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.
161291 2017 07 17 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.
161318 2017 07 11 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.
162423 2017 07 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Samsung SDI Co., Ltd., Yongin-si, Republika Korei i dokonanie wpisu: SDI Chemical Co., Ltd., Yeosu-si, Korea
Południowa.
162423 2017 07 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SDI Chemical Co., Ltd., Yeosu-si,
Korea Południowa i dokonanie wpisu: Lotte Advanced Materials
Co., Ltd., Yeosu-si, Korea Południowa.
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164786 2017 07 18 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 16 stycznia 2017 r. (sygn. akt: WA.XI.Ns-Rej.Za 378/17/780)
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2519936 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym na znak towarowy o numerze R-164786 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących MBANK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec ECARD Spółka AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”.
164786 2017 07 18 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy
Zastawu Rejestrowego oraz Zastawu Zwykłego Na Znakach Towarowych zawartej w dniu 2 stycznia 2017 r. pomiędzy ECARD S.A.
z siedzibą w Warszawie (jako Zastawcą) oraz MBANK S.A. z siedzibą
w Warszawie (jako Zastawnikiem), w celu zabezpieczenia Zabezpieczonych Wierzytelności, Zastawca ustanowił na rzecz Zastawnika, zgodnie z przepisami art. 327 i nast. Kodeksu Cywilnego, nastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie na Prawie Ochronnym
2 – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
166743 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SSANGYONG MOTOR COMPANY,
KYUNGKI-DO, Korea Południowa i dokonanie wpisu: SSANGYONG
MOTOR COMPANY, Pyeongtaek-si, Korea Południowa.

162566 2017 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZL NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Drzewce, Polska 431163464 i dokonanie wpisu: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
SPÓŁKA AKCYJNA, Drzewce, Polska 431163464.

168123 2017 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GSK Services Sp. z o.o., Poznań, Polska
i dokonanie wpisu: CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Kiełpin,
Polska 015181033.

162944 2017 07 14 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.

168224 2017 07 05 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.

162974 2017 07 17 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.

170059 2017 07 10 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.

163599 2017 07 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 11 maja 2017 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ
w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt GD.IX.Ns-Rej.Za 1948/17/494) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2531075 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-163599 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Mezzanine Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie wobec spółki Malborskie Zakłady Chemiczne „Organika” Spółka Akcyjna z siedzibą w Malborku”.

170391 2017 07 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DENTSPLY INTERNATIONAL INC.,
YORK, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonano wpisu: DENTSPLY
SIRONA Inc., York, Stany Zjednoczone Ameryki.

163832 2017 07 10 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.
164785 2017 07 18 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 5 stycznia 2017 r. (sygn. akt: WA.XI.Ns-Rej.Za 376/17/978) Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją
2517993 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym na znak towarowy o numerze R-164785 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących MBANK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec ECARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
164785 2017 07 18 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy
Zastawu Rejestrowego oraz Zastawu Zwykłego Na Znakach Towarowych zawartej w dniu 2 stycznia 2017 r. pomiędzy ECARD S.A.
z siedzibą w Warszawie (jako Zastawcą) oraz MBANK S.A. z siedzibą
w Warszawie (jako Zastawnikiem), w celu zabezpieczenia Zabezpieczonych Wierzytelności, Zastawca ustanowił na rzecz Zastawnika, zgodnie z przepisami art. 327 i nast. Kodeksu Cywilnego, nastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie na Prawie Ochronnym
1 – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.

170709 2017 07 20 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.
170710 2017 07 20 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.
170843 2017 07 20 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.
170861 2017 07 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: P.P.H.”FORMIKA” Spółka z o.o., Raszyn,
Polska 010998456 i dokonanie wpisu: FORMIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn, Polska 142737236.
170861 2017 07 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FORMIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn, Polska 142737236 i dokonanie wpisu:
FORMIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn, Polska 142737236.
171085 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ANDRZEJEWSKI-Doradztwo; Usługi Ener-
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getyczne Hieronim Andrzejewski, Łódź, Polska 470076594 i dokonanie wpisu: ANDRZEJEWSKI- AUTOMATYZACJA I WYPOSAŻENIE
PRODUKCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, Polska 100005738.
171842 2017 07 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Samsung SDI Co., Ltd., Yongin-si, Republika Korei i dokonanie wpisu: SDI Chemical Co., Ltd.,, Yeosu-si, Korea
Południowa.
171842 2017 07 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SDI Chemical Co., Ltd.,, Yeosu-si, Korea
Południowa i dokonanie wpisu: Lotte Advanced Materials Co., Ltd.,
Yeosu-si, Korea Południowa.
171892 2017 07 20 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.
171893 2017 07 20 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.
171894 2017 07 20 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.
172041 2017 07 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY Spółka
z o.o., Kraków, Polska 350637551 i dokonanie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 350637551.
172974 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EUROPEAN TRANSPORT SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reptowo,
Polska 005432052 i dokonanie wpisu: ENTERPRISE LOGISTICS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO -AKCYJNA, Stargard, Polska 320598981.
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Komunalnych Wacław Krasnodębski, Zielona Góra, Polska i dokonanie wpisu: SABA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 363362733.
177757 2017 03 23 Na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 i art. 158
§ 1 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 (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.)
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, stwierdzić nieważność
decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27
października 2014 r. w przedmiocie dokonania wpisu do rejestru
znaków towarowych pod numerem R.177757 w rubryce A zmiany
podmiotu uprawnionego do prawa ochronnego na znak towarowy słowno -graficzny EKO -TANK z „GZELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osie, Polska” na rzecz „GZELLA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO -AKCYJNA, Osie, Polska 146913055”.
177757 2016 12 01 Na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 i art. 158
§ 1 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 (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.)
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, stwierdzić nieważność
decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27
października 2014 r. w przedmiocie dokonania wpisu do rejestru
znaków towarowych pod numerem R.177757 w rubryce A zmiany
podmiotu uprawnionego do prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny EKO -TANK z „EKO -TANK Spółka z o.o., Osie,
Polska 092969790” na rzecz „GZELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osie, Polska”.
177969 2017 07 05 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.
178056 2017 07 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Radio Muzyka Fakty Spółka z o.o., Kraków, Polska 350637551 i dokonanie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY
GRUPA RMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 350637551.

173079 2017 07 19 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.

178943 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KRONOPLUS TECHNICAL AG, NIEDERTEUFEN, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Kronoplus Designs Limited,
Nikozja, Cypr.

174087 2017 07 10 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.

178943 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronoplus Designs Limited, Nikozja, Cypr i dokonanie wpisu: KRONOPLUS LIMITED, Nikozja, Cypr.

175732 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Leki
Natury” Tadeusz Polański, Ryki, Polska 430267517 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEKI NATURY TADEUSZ POLAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ryki, Polska 363305936.
176480 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LUVIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 221623603 i dokonanie wpisu: L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, Polska 364172259.
176880 2017 07 14 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.
177445 2017 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „WIZAKO” Wielobranżowy Zakład Usług

179609A 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
180672 2017 07 11 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.
180711 2017 07 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Centrum Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej „KARDIOMED” Maciej Żabówka, Maciej Bylica, Tarnów,
Polska 851767300 i dokonanie wpisu: CENTRUM SZYBKIEJ DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ KARDIOMED MACIEJ ŻABÓWKA, EWA
ŻABÓWKA, Tarnów, Polska 851767300.
182430 2017 07 17 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 01 czerwca 2016 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji
na używanie znaku towarowego na całym terytorium Rzeczpospo-
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litej Polskiej przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE BYSEWO MARCIN BARDECKI, Kołobrzeg, Polska na czas nieokreślony”.
182986 2017 07 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o., Kraków,
Polska 350637551 i dokonanie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 350637551.
183766 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „FABRYKA PIZZY” s.c. -Dominika Kłos,
Grzegorz Kłos, Kraków, Polska 356314317 i dokonanie wpisu: FABRYKA PIZZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, Polska 141568122.
185045 2017 07 11 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.
186070 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „DUET TRANS” Jan Świerczek, Siemianowice Śląskie, Polska 273713487 i dokonanie wpisu: DUETTRANS
MARCIN ŚWIERCZEK, Wilkowice, Polska 273713464.
186171 2017 07 14 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 1206/17/701) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527115 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-186171 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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188364 2017 07 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy 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.
188510 2017 07 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Radio Muzyka Fakty Spółka
z o.o., Kraków, Polska 350637551 i dokonanie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 350637551.
188639 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „LEKI
NATURY” Tadeusz Polański, Ryki, Polska 430267517 i dokonanie
wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEKI NATURY TADEUSZ POLAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ryki, Polska 363305936.
188640 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „LEKI
NATURY” Tadeusz Polański, Ryki, Polska 430267517 i dokonanie
wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEKI NATURY TADEUSZ POLAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ryki, Polska 363305936.
189901 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EUROPEAN TRANSPORT SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reptowo,
Polska 005432052 i dokonanie wpisu: ENTERPRISE LOGISTICS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO -AKCYJNA, Stargard, Polska 320598981.

186171 2017 07 14 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 1320/17/038) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526938 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-186171 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.

190033 2017 07 18 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.

186623 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „MONNARI TRADE” S.A., Łódź, Polska
472333285 i dokonanie wpisu: SERVICE OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 101794364.

190420 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SUN & FUN HOLIDAYS Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015458606 i dokonanie wpisu: BLUE STYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
366054742.

186863 2017 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „LECH” Garmażeria Staropolska Lech
Zwolan, Kleosin, Polska i dokonanie wpisu: LECH GARMAŻERIA
STAROPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ignatki - Osiedle, Polska 366062049.
186987 2017 07 11 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.
186988 2017 07 17 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.
187601 2017 07 11 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.
188025 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Warmus Tomasz, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: UNILINK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
015284773.

190419 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SUN & FUN HOLIDAYS Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015458606 i dokonanie wpisu: BLUE STYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
366054742.

190652 2017 07 07 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.
191152 2017 07 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska 180632944 i dokonanie wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368.
191706 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LUVIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 221623603 i dokonanie wpisu: L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, Polska 364172259.
192062 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska i dokonanie
wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
192150 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „LEKI
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NATURY” Tadeusz Polański, Ryki, Polska 430267517 i dokonanie
wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEKI NATURY TADEUSZ POLAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ryki, Polska 363305936.
192151 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „LEKI
NATURY” Tadeusz Polański, Ryki, Polska 430267517 i dokonanie
wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEKI NATURY TADEUSZ POLAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ryki, Polska 363305936.
193054 2017 07 07 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.
194509 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
195454 2017 07 07 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.
195504 2017 07 17 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.
195798 2017 07 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Radio Muzyka Fakty Spółka z o.o., Kraków, Polska 350637551 i dokonanie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY
GRUPA RMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 350637551.
196349 2017 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HOMELAND HOUSEWARES, LLC, LOS ANGELES, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: CAPBRAN
HOLDINGS, LLC, Los Angeles, Stany Zjednoczone Ameryki.
196419 2017 07 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy 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.
196665 2017 07 13 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.
196666 2017 07 13 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.
196667 2017 07 13 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.
196668 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 350637551
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i dokonanie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 350637551.
196679 2017 07 13 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.
196881 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LUVIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 221623603 i dokonanie wpisu: L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, Polska 364172259.
197108 2017 07 17 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.
197234 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Radio Muzyka Fakty” Spółka z o.o., Kraków, Polska 350637551 i dokonanie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY
GRUPA RMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 350637551.
197576 2017 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakład Przetwórstwa Mięsa „OLEWNIK-BIS” Anna Olewnik-Mikołajewska, Świerczynek, Polska 610114059
i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE OLEWNIK-BIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerczynek, Polska
141196962.
197577 2017 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakład Przetwórstwa Mięsa „OLEWNIK-BIS” Anna Olewnik-Mikołajewska, Świerczynek, Polska 610114059
i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE OLEWNIK-BIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerczynek, Polska
141196962.
197578 2017 07 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zakład Przetwórstwa Mięsa
„OLEWNIK-BIS” Anna Olewnik-Mikołajewska, Świerczynek, Polska
610114059 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE OLEWNIK-BIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerczynek,
Polska 141196962.
197748 2017 07 07 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.
197748 2017 07 07 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 565/17/458) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2524010 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-197748 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”.
197870 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o., Kraków,
Polska 350637551 i dokonanie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 350637551.
197950 2017 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TYMBARK-MWS SPÓŁKA Z OGRANICZO-

3856

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA-AKCYJNA,
Tymbark, Polska i dokonanie wpisu: IP-GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, WADOWICE, Polska.
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201604 2017 07 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o.,
Kraków, Polska 350637551 i dokonanie wpisu: RADIO MUZYKA
FAKTY GRUPA RMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 350637551.

197950 2017 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: IP-GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, WADOWICE, Polska i dokonanie wpisu: GRUPAMASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA-AKCYJNA, Wadowice, Polska 122948517.

201605 2017 07 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o.,
Kraków, Polska 350637551 i dokonanie wpisu: RADIO MUZYKA
FAKTY GRUPA RMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 350637551.

199160 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „NTT SYSTEM” Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 015854360 i dokonanie wpisu: NTT SYSTEM
SPÓŁKA AKCYJNA, Zakręt, Polska 015854360.

201929 2017 07 17 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.

199283 2016 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
199292 2017 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „LECH” Garmażeria Staropolska Lech
Zwolan, Kleosin, Polska 0508480 i dokonanie wpisu: LECH GARMAŻERIA STAROPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ignatki - Osiedle, Polska
366062049.
199646 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRATT & WHITNEY RZESZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA, Rzeszów, Polska 690297876 i dokonanie wpisu: STOWARZYSZENIE GRUPY PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEMYSŁU LOTNICZEGO
DOLINA LOTNICZA, Rzeszów, Polska 691761672.
199647 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRATT & WHITNEY RZESZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA, Rzeszów, Polska 690297876 i dokonanie wpisu: STOWARZYSZENIE GRUPY PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEMYSŁU LOTNICZEGO
DOLINA LOTNICZA, Rzeszów, Polska 691761672.
199648 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRATT & WHITNEY RZESZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA, Rzeszów, Polska 690297876 i dokonanie wpisu: STOWARZYSZENIE GRUPY PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEMYSŁU LOTNICZEGO
DOLINA LOTNICZA, Rzeszów, Polska 691761672.
200160 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o., Kraków,
Polska 350637551 i dokonanie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 350637551.
201361 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Musialik Jan, Piekary Śląskie, Polska i dokonanie wpisu: MIEJSKI DOM KULTURY W PIEKARACH ŚLĄSKICH,
Piekary Śląskie, Polska 000287088.
201361 2017 07 19 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy z dnia 9 września 2016 r. udzielono ograniczonej i niewyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez FIRMA
WYDAWNICZO -PROMOCYJNA „PROMUS” JAN MUSIALIK, Katowice
do dn. 10 września 2036 r. w zakresie klasy 9, tj. kaset magnetofonowych, wideo, płyt kompaktowych, nośników dźwięku oraz
dźwięku i obrazu, płyt DVD oraz części klasy 16, tj. w zakresie wydawnictw muzycznych i fonograficznych oraz okładek do kaset
i płyt.”
201518 2017 07 07 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.

202176 2017 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
202324 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LUVIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 221623603 i dokonanie wpisu: L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, Polska 364629724.
202324 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 364629724 i dokonanie wpisu: L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, Polska 364172259.
202873 2017 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Garmażeria Staropolska „LECH” Lech
Zwolan, Kleosin, Polska i dokonanie wpisu: LECH GARMAŻERIA
STAROPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ignatki - Osiedle, Polska 366062049.
203163 2017 07 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.
203186 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo -Usługowe „POLSMAK” S.C. Jerzy Sarnociński, Paweł
Szarek, Dębica, Polska 691755111 i dokonanie wpisu: JOANNA SARNOCIŃSKA, JERZY SARNOCIŃSKI PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE POLSMAK SPÓŁKA CYWILNA J &
J SARNOCIŃSCY, Dębica, Polska.
203186 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JOANNA SARNOCIŃSKA, JERZY
SARNOCIŃSKI PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE POLSMAK SPÓŁKA CYWILNA J & J SARNOCIŃSCY,
Dębica, Polska i dokonanie wpisu: JERZY SARNOCIŃSKI, JOANNA GRZESIAK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE POLSMAK SPÓŁKA CYWILNA, Dębica, Polska.
203429 2017 07 14 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.
203484 2017 07 14 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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203532 2017 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Firma WIR-PLAST Rafał Więcek, Babienice, Polska 150946531 i dokonanie wpisu: WIRPLAST - WIĘCEK SPÓŁKA JAWNA, Babienica, Polska 363305729.
203558 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„SEDAN-NATURA-FRESH”-Mariusz Rogalski, Tłuchowo, Polska
910168287 i dokonanie wpisu: SEDAN MARIUSZ ROGALSKI, Tłuchowo, Polska 910168287.
203687 2017 07 07 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.
203761 2017 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JARMAG Spółka Jawna J. Krawczyk i M.
Mączka, Lublin, Polska 432533609 i dokonanie wpisu: JARMAG
SPÓŁKA JAWNA J. KRAWCZYK M.DMOCHOWICZ, Lublin, Polska
432533609.
203928 2017 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Garmażeria Staropolska „LECH” Lech
Zwolan, Ignatki Osiedle, Polska 050578480 i dokonanie wpisu:
LECH GARMAŻERIA STAROPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ignatki - Osiedle,
Polska 366062049.
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DWORCZYK ATV GROUP CENTRUM FILMOWE ATV FILM-CASTING.
PL, Łódź, Polska.
205715 2017 07 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SANKYO AGRO COMPANY, LIMITED, TOKYO, Japonia i dokonanie wpisu: MITSUI CHEMICALS ARGO,
INC., Tokyo, Japonia.
205962 2017 07 11 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.
205963 2017 07 11 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.
206521 2017 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „UTEX” Sp. z o.o., Rybnik, Polska 001384480 i dokonanie
wpisu: EDF EKOSERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 930450074.

203947 2017 07 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DM SNACKS CO. Dariusz Myrcha,
Stodzew, Polska 710008578 i dokonanie wpisu: FLIPSY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, STODZEW, Polska.

206566 2017 07 21 D. Dokonano wpisu: „W dniu 29 czerwca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 3486/17/613) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2536386 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-206566 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, a.s.
z siedzibą w Pradze 4, Czechy wobec Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Cieszynie”.

204119 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ORLEN Laboratorium Sp. z o.o., Płock, Polska 611377246 i dokonanie wpisu: ORLEN LABORATORIUM SPÓŁKA
AKCYJNA, Płock, Polska 611377246.

206729 2017 07 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DRACO Grzegorz Kaźmierczak, Poznań,
Polska 410201103 i dokonanie wpisu: KAŹMIERCZAK GRZEGORZ,
KAŹMIERCZAK KAJETAN DRACO SPÓŁKA CYWILNA, Poznań, Polska.

204299 2017 07 05 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.
204309 2017 07 14 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.
204650 2017 07 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 010731960 i dokonanie
wpisu: BSH Hausgeräte GmbH, Monachium, Niemcy.
204654 2017 07 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: COMPENSUS Sp. z o.o., Bytom, Polska 273711324 i dokonanie wpisu: COMPENSUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ, BYTOM, Polska 273711324.
204880 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LUVIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 221623603 i dokonanie wpisu: L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, Polska 364172259.
205120 2017 07 18 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.
205151 2017 07 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Centrum Filmowe ATV Filmy
Jerzy Dworczyk, Łódź, Polska 472013592 i dokonanie wpisu: JERZY

206773 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Capital Part 8 Spółka z o.o., Warszawa, Polska 140238470 i dokonanie wpisu: GRIDLEY INVESTMENTS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 361603693.
207451 2017 07 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo
Remontowo -Budowlane „ANATEX” Anatol Chomczyk, Białystok,
Polska 002352153 i dokonanie wpisu: ANATEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, Polska 200406262.
207703 2017 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „LECH” Garmażeria Staropolska L. Zwolan, Osiedle Ignatki, Polska 050578480 i dokonanie wpisu: LECH
GARMAŻERIA STAROPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ignatki - Osiedle, Polska 366062049.
208090 2017 07 07 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 1072/17/142) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527027 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-208090 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
208090 2017 07 07 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 1171/17/842) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526997 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-208090 w celu zabez-
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pieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
208221 2017 07 10 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.
208222 2017 07 14 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.
208307 2017 07 14 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.
208376 2017 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „LECH” Garmażeria Staropolska Lech Zwolan, Osiedle Ignatki, Polska i dokonanie wpisu: LECH GARMAŻERIA
STAROPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ignatki - Osiedle, Polska 366062049.
208833 2017 07 10 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.
208834 2017 07 10 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.
208835 2017 07 10 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.
208966 2017 07 11 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.
209027 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BP 24 Spółka z o.o., Suchy Las, Polska
634170599 i dokonanie wpisu: OFIX.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 634170599.
209217 2017 07 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOBIESKI Sp. z o.o., Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
230030460.
209466 2017 07 03 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.
209467 2017 07 03 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.
209509 2017 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LECH Garmażeria Staropolska Lech Zwolan, Kleosin, Polska i dokonanie wpisu: LECH GARMAŻERIA STAROPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ignatki - Osiedle, Polska 366062049.
209820 2017 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Wydawnictwo Era” Sp. z o.o., Straszyn,
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Polska 220323879 i dokonanie wpisu: NOWA ERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012186107.
210037 2017 07 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Centrum Filmowe ATV Film Jerzy Dworczyk, Łódź, Polska i dokonanie wpisu: JERZY DWORCZYK
ATV GROUP CENTRUM FILMOWE ATV FILM -CASTING.PL, Łódź,
Polska.
210206 2017 07 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Radio Muzyka Fakty Spółka z o.o., Kraków, Polska 350637551 i dokonanie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY
GRUPA RMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 350637551.
210207 2017 07 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Radio Muzyka Fakty Spółka z o.o., Kraków, Polska 350637551 i dokonanie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY
GRUPA RMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 350637551.
210233 2017 07 14 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.
210701 2017 07 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MBIKE MICHAŁ BIRNBAUM, Jabłonna, Polska 011901447 i dokonanie wpisu: BIKE ATELIER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry, Polska 243295790.
210896 2017 07 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „POLSKIE PIEKARNIE” S.C. Witold Grab,
Gabriela Kołodziejczyk-Grab, Tarnów, Polska 852756988 i dokonanie wpisu: POLSKIE PIEKARNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tarnów, Polska
121319498.
211020 2017 07 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOBIESKI Sp. z o.o., Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
230030460.
211021 2017 07 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOBIESKI Sp. z o.o., Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
230030460.
211022 2017 07 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOBIESKI Sp. z o.o., Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
230030460.
211244 2017 07 17 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.
211436 2017 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
211464 2017 07 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ESKULAP” Hurtownia Weterynaryjno-Zoologiczna Stefan Dela, Zabierzów, Polska 350564473 i dokonanie wpisu: ESKULAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zabierzów, Polska 361162792.
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211503 2017 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

3859

211996 2017 07 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: POLSKA TELEFONIA CYFROWA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011417295.
211996 2017 07 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLSKA TELEFONIA CYFROWA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011417295 i dokonanie wpisu:
T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011417295.

211512 2017 07 18 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy zawartej w dniu 09 stycznia 2014 r. pomiędzy Legia Warszawa Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zastawca) i INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A. LUXEMBOURG z siedzibą
w Luksemburgu (zastawnik) ustanowiono na prawie ochronnym
na rzecz zastawnika zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie
zaspokojenia na Prawie 4, na podstawie art. 327 i nast. Kodeksu
Cywilnego (Zastaw Zwykły 4) – zgodnie z definicjami zawartymi
w Umowie”.

212093 2017 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MICPOL Michał Birnbaum, Warszawa, Polska 011901447 i dokonanie wpisu: BIKE ATELIER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry, Polska 243295790.

211513 2017 07 18 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy zawartej w dniu 09 stycznia 2014 r. pomiędzy Legia Warszawa Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zastawca) i INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A. LUXEMBOURG z siedzibą
w Luksemburgu (zastawnik) ustanowiono na prawie ochronnym
na rzecz zastawnika zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie
zaspokojenia na Prawie 5, na podstawie art. 327 i nast. Kodeksu
Cywilnego (Zastaw Zwykły 5) – zgodnie z definicjami zawartymi
w Umowie”.

212311 2017 07 11 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.

211514 2017 07 18 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy zawartej w dniu 09 stycznia 2014 r. pomiędzy Legia Warszawa Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zastawca) i INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A. LUXEMBOURG z siedzibą
w Luksemburgu (zastawnik) ustanowiono na prawie ochronnym
na rzecz zastawnika zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie
zaspokojenia na Prawie 6, na podstawie art. 327 i nast. Kodeksu
Cywilnego (Zastaw Zwykły 6) – zgodnie z definicjami zawartymi
w Umowie”.
211515 2017 07 18 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy zawartej w dniu 09 stycznia 2014 r. pomiędzy Legia Warszawa Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zastawca) i INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A. LUXEMBOURG z siedzibą
w Luksemburgu (zastawnik) ustanowiono na prawie ochronnym
na rzecz zastawnika zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie
zaspokojenia na Prawie 7, na podstawie art. 327 i nast. Kodeksu
Cywilnego (Zastaw Zwykły 7) – zgodnie z definicjami zawartymi
w Umowie”.
211634 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Radio Muzyka Fakty” Spółka z o.o., Kraków, Polska 350637551 i dokonanie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY
GRUPA RMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 350637551.

212288 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NIKOL JAN NIKOŁAJUK, Białystok, Polska 050127061 i dokonanie wpisu: NIKOL JAN NIKOŁAJUK,
Sobolewo, Polska 050127061.

212891 2017 07 14 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TOVARES Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Bydgoszcz, Polska 092941811 i dokonanie
wpisu: TOVARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, MYŚLĘCINEK, Polska.
213139 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OPONA II IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180632890
i dokonanie wpisu: OPONA II IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632890.
213139 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPONA II IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632890 i dokonanie wpisu: HANDLOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
690103056.
213353 2017 07 18 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.
213614 2017 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PaKA Spółka Cywilna Katarzyna Pacek,
Aleksandra Pacek, Zręcin, Polska 180160209 i dokonanie wpisu:
GOS KATARZYNA, ROZENBAJGIER ALEKSANDRA, PAKA SPÓŁKA
CYWILNA, Zręcin, Polska 180160209.

211910 2017 07 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: POLSKA TELEFONIA CYFROWA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011417295.

214194 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Agencja „SOMA” Andrzej Stępniewski,
Marek Orłowski sp.j., Warszawa, Polska 010849578 i dokonanie wpisu: AGENCJA „SOMA” SPÓŁKA JAWNA MAREK ORŁOWSKI, KAMILLA
WALICKA, Warszawa, Polska 010849578.

211910 2017 07 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLSKA TELEFONIA CYFROWA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011417295 i dokonanie wpisu:
T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011417295.

214308 2017 07 07 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.

211950 2017 07 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: POLSKA TELEFONIA CYFROWA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011417295.

214759 2017 07 11 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.

211950 2017 07 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLSKA TELEFONIA CYFROWA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011417295 i dokonanie wpisu:
T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011417295.

215019 2017 07 14 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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215206 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Jasło, Polska 370343408 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO
TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, Polska
370343408.
215207 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne
„TELGAM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Jasło, Polska
370343408 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, Polska 370343408.
216257 2017 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
216490 2017 07 20 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.
216491 2017 07 20 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.
216532 2017 07 11 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.
218810 2017 07 07 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.
218812 2017 07 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „SOBIESKI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460.
218625 2017 07 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „SOBIESKI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460.
219172 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, CINCINNATI, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Henkel
AG & Co. KGaA, Düsseldorf, Niemcy.
219260 2017 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHIQUITA BRANDS, L.L.C., CHARLOTTE,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Chiquita Brands
L.L.C., Fort Lauderdale, Stany Zjednoczone Ameryki.
219260 2017 07 18 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie umowy z dnia 5 lutego 2013 r. ustanowiono, w celu zabezpieczenia
wierzytelności, zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy
R. 219260 na rzecz Wells Fargo Bank, National Association z siedzibą w Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki występującego jako
przedstawiciel grupy kredytobiorców i dostawców produktów
bankowych”.
219319 2017 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
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wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
219479 2017 07 18 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.
219694 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, CINCINNATI, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Henkel
AG & Co. KGaA, Düsseldorf, Niemcy.
219705 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE
SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
219813 2017 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „HOTPIN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poznań, Polska 630540881 i dokonanie wpisu:
HOTPIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Obłaczkowo, Polska 630540881.
219847 2017 07 20 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.
219920 2017 07 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOBIESKI Sp. z o.o., Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
230030460.
219921 2017 07 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOBIESKI Sp. z o.o., Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
230030460.
220034 2017 07 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „POLFARMEX” Spółka Akcyjna, Kutno,
Polska 610003466 i dokonanie wpisu: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.,
PARMA, Włochy.
220202 2017 07 07 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.
220203 2017 07 07 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.
220265 2017 07 07 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.
220275 2017 07 07 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.
220314 2017 07 20 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.
220434 2017 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie

Nr 10/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
220888 2017 07 07 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.
220941 2017 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ADPOL S.A., Chełmża, Polska 008083050
i dokonanie wpisu: ADPOL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 341426491.
220941 2017 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ADPOL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 341426491 i dokonanie
wpisu: ADPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Włocławek, Polska 360687096.
221190 2017 07 07 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.
221826 2017 07 07 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.
221867 2017 07 10 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.
221974 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
221996 2017 07 20 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.
222198 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: L’BIOTICA & HF HIPOKRATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska
220199014 i dokonanie wpisu: L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 364172259.
223268 2017 07 11 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.
223742 2017 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX HOLDING S.A., Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
223743 2017 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX HOLDING S.A., Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
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224280 2017 07 13 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.
224290 2017 07 18 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy
o Ustanowienie Zastawów Rejestrowych i Zastawów Cywilnych
Na Znakach Towarowych zawartej w dniu 9 stycznia 2017 r. pomiędzy Biurem Projektowania Systemów Cyfrowych S.A. z siedzibą w Chorzowie (jako Zastawcą) oraz SILICON VALLEY BANK
z siedzibą w Santa Clara, Stany Zjednoczone Ameryki, BARINGS
GLOBAL PRIVATE LOANS 1 S.À. R.L. z siedzibą w Luksemburgu,
MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY z siedzibą
w Springfield, Stany Zjednoczone Ameryki i C.M. LIFE INSURANCE COMPANY z siedzibą w Enfield, Stany Zjednoczone Ameryki
(jako Zastawnikami), jako zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności, Zastawca ustanowił na rzecz Zastawników zastaw
cywilny o najwyższym pierwszeństwie na prawach majątkowych
dotyczących każdego Znaku Towarowego – zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie”.
224542 2017 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
224698 2017 07 10 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.
225422 2017 07 20 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.
225744 2017 07 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „NESKY-WROCŁAW” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wrocław, Polska 930766860 i dokonanie
wpisu: BATCAR KRZYSZTOF PAWLUĆ, BOGDAN TYLISZCZAK SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra, Polska 970699144.
226091 2017 07 10 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.
226235 2017 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Toruńskie Piwnice Win „VINPOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Toruń, Polska 870500795
i dokonanie wpisu: VINPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
226235 2017 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu:
HENKELL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.

223923 2017 07 17 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.

226235 2017 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HENKELL & CO. VINPOL POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795 i dokonanie wpisu: HENKELL & CO. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.

223924 2017 07 11 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.

226431 2017 07 07 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.
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226617 2017 07 18 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy
o Ustanowienie Zastawów Rejestrowych i Zastawów Cywilnych
Na Znakach Towarowych zawartej w dniu 9 stycznia 2017 r. pomiędzy Biurem Projektowania Systemów Cyfrowych S.A. z siedzibą w Chorzowie (jako Zastawcą) oraz SILICON VALLEY BANK
z siedzibą w Santa Clara, Stany Zjednoczone Ameryki, BARINGS
GLOBAL PRIVATE LOANS 1 S.À. R.L. z siedzibą w Luksemburgu,
MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY z siedzibą
w Springfield, Stany Zjednoczone Ameryki i C.M. LIFE INSURANCE COMPANY z siedzibą w Enfield, Stany Zjednoczone Ameryki
(jako Zastawnikami), jako zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności, Zastawca ustanowił na rzecz Zastawników zastaw
cywilny o najwyższym pierwszeństwie na prawach majątkowych
dotyczących każdego Znaku Towarowego – zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie”.

skiego Związku Piłki Nożnej z dnia 16 lipca 2013 r. sygnatura akt
SP 103/12 zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 8 listopada
2013 r. oraz postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 4 października
2013 r. sygnatura akt XX GCo 231/12 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 8 listopada 2013 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Anna Skibińska w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt AS Km
371/16, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak
towarowy na rzecz wierzyciela: Krzysztofa Jakubczaka zamieszkałego w Bełchatowie”.

226534 2017 07 14 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.

229873 2017 07 14 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.

226950 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SEDAN-NATURA-FRESH- Mariusz Rogalski, Tłuchowo, Polska
910168287 i dokonanie wpisu: SEDAN MARIUSZ ROGALSKI, Tłuchowo, Polska 910168287.
227151 2017 07 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 23 czerwca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 3477/17/693) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2535561 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-227151 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, a.s.
z siedzibą w Pradze 4, Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Cieszynie”.
227803 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKELL
& CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
227803 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HENKELL & CO. VINPOL POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795 i dokonanie wpisu: HENKELL & CO. POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
228115 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NIERUCHOMOŚCI ANNA NOWAKOWSKA,
Gdańsk, Polska 220020127 i dokonanie wpisu: CARISMA DESIGN
S.L., Torrevieja, Hiszpania CARISMA IMMOBILLIEN S.L., Benissa,
Hiszpania.
228643 2016 07 04 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JPT Investment Partners
Limited, Nicosia, Cypr i dokonanie wpisu: JPT INVESTMENT PARTNERS LIMITED, Limasol, Cypr.
228678 2017 07 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SAMSUNG C&T CORPORATION, SEOUL,
Korea Południowa i dokonanie wpisu: SAMSUNG C & T CORPORATION, Seoul, Korea Południowa.
229027 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„SEDAN-NATURA-FRESH” Mariusz Rogalski, Tłuchowo, Polska
910168287 i dokonanie wpisu: SEDAN MARIUSZ ROGALSKI, Tłuchowo, Polska 910168287.
229632 2017 07 13 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Piłkarskiego Sądu Polubownego Pol-

229670 2017 07 14 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.

230053 2017 07 20 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.
230128 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NUTRIFARM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Nagawczyna, Polska 180037377
i dokonanie wpisu: NUTRIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 180037377.
230187 2017 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX HOLDING S.A., Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
230188 2017 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX HOLDING S.A., Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
230189 2017 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX HOLDING S.A., Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
230396 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
230475 2017 04 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Business Consulting Center Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Złotniki, Polska 630353110 i dokonanie wpisu: BCC IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki, Polska 302278405.
230848 2017 07 25 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.
231136 2017 07 20 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.
231155 2017 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
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wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
231156 2017 07 20 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.
231157 2017 07 20 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.
231158 2017 07 20 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.
231276 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SEDAN-NATURA-FRESH Mariusz Rogalski, Tłuchowo, Polska
910168287 i dokonanie wpisu: SEDAN MARIUSZ ROGALSKI, Tłuchowo, Polska 910168287.
231536 2017 07 20 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.
231638 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „EKO -OKNA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kornice, Polska i dokonanie wpisu: EKO-STAR KORNICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kornice, Polska 364755647.
231843 2017 07 07 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.
231917 2017 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „CONTIMAX” Spółka Akcyjna, Bochnia,
Polska 852719510 i dokonanie wpisu: CIEŚLIK ANDRZEJ CONTIMAX,
Bochnia, Polska 850011221.
231977 2017 07 20 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.
231978 2017 07 20 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.
232645 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SEDAN-NATURA-FRESH-Mariusz Rogalski, Tłuchowo, Polska
910168287 i dokonanie wpisu: SEDAN MARIUSZ ROGALSKI, Tłuchowo, Polska 910168287.
232890 2017 07 21 D. Dokonano wpisu: „W dniu 20 czerwca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 3515/17/066) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2535092 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-232890 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, a.s. z siedzibą w Pradze
4, Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”.
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232903 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 142624259.
233476 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Reprograf Spółka Akcyjna, Warszawa,
Polska 016174845 i dokonanie wpisu: INTEGRATOR SYSTEMÓW
POLIGRAFICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 122408519.
233477 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Reprograf Spółka Akcyjna, Warszawa,
Polska 016174845 i dokonanie wpisu: INTEGRATOR SYSTEMÓW
POLIGRAFICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 122408519.
233847 2017 07 05 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.
233931 2017 07 14 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.
233980 2017 07 13 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Wyroku Piłkarskiego Sądu Polubownego Polskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 10 czerwca 2013 r. sygnatura akt SP
68/112 zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 16 września
2015 r. postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4
października 2013 r. sygnatura akt II Co 51/13 oraz postanowienia
o nadaniu klauzuli wykonalności Sądu Okręgowego w Warszawie
z dnia 16 września 2015 r. sygnatura akt I Co 126/15 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 16 października 2015 r. Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Marcin Pieńkos w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 130590/13, dokonał zajęcia
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Katarzyny Białowąs”.
233980 2017 07 13 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Wyroku Piłkarskiego Sądu Polubownego Polskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 23 kwietnia 2013 r. sygnatura akt SP
179/12 zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 22 października 2013 r. oraz postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie
z dnia 3 października 2013 r. sygnatura akt I Co 111/13, Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Marcin Pieńkos w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 130589/13, dokonał zajęcia
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Tomasza Jodłowca zamieszkałego w Jeleśni”.
233981 2017 07 13 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Piłkarskiego Sądu Polubownego Polskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 16 lipca 2013 r. sygnatura akt
SP 103/12 zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 8 listopada
2013 r. oraz postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 4 października
2013 r. sygnatura akt XX GCo 231/12 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 8 listopada 2013 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Anna Skibińska w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt AS Km
371/16, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak
towarowy na rzecz wierzyciela: Krzysztofa Jakubczaka zamieszkałego w Bełchatowie”.
234006 2017 07 05 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.
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234165 2017 07 21 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.

237941 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: REPROGRAF SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 016174845 i dokonanie wpisu: INTEGRATOR SYSTEMÓW
POLIGRAFICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 122408519.

235012 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.

238165 2017 07 07 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.

235274 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
235566 2017 07 14 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.
236555 2017 07 11 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.
237299 2017 07 26 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: UNITED TECHNOLOGIES
CORPORATION, HARTFORD, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION, Farmington,
Stany Zjednoczone Ameryki.
237446 2017 07 07 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.
237488 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MASTERFORM GRUPA ZETKAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzice, Polska 361892935 i dokonanie wpisu: MASTERFORM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Świebodzice, Polska
361892935.
237652 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
237676 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 142624259.
237764 2017 07 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OBR SPÓŁKA AKCYJNA, PŁOCK,
Polska 141138730 i dokonanie wpisu: WARTER FUELS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141138730.
237784 2017 07 10 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.

238263 2017 07 18 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.
238549 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LUVIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 221623603 i dokonanie wpisu: L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, Polska 364172259.
238759 2017 07 18 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy
o Ustanowienie Zastawów Rejestrowych i Zastawów Cywilnych
Na Znakach Towarowych zawartej w dniu 9 stycznia 2017 r. pomiędzy Biurem Projektowania Systemów Cyfrowych S.A. z siedzibą w Chorzowie (jako Zastawcą) oraz SILICON VALLEY BANK
z siedzibą w Santa Clara, Stany Zjednoczone Ameryki, BARINGS
GLOBAL PRIVATE LOANS 1 S.À. R.L. z siedzibą w Luksemburgu,
MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY z siedzibą
w Springfield, Stany Zjednoczone Ameryki i C.M. LIFE INSURANCE COMPANY z siedzibą w Enfield, Stany Zjednoczone Ameryki
(jako Zastawnikami), jako zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności, Zastawca ustanowił na rzecz Zastawników zastaw
cywilny o najwyższym pierwszeństwie na prawach majątkowych
dotyczących każdego Znaku Towarowego – zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie”.
238996 2017 07 10 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.
238998 2017 07 14 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.
239081 2017 07 18 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 09 stycznia 2014 r. pomiędzy Legia Warszawa
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zastawca) i INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A. LUXEMBOURG
z siedzibą w Luksemburgu (zastawnik) ustanowiono na prawie
ochronnym na rzecz zastawnika zastaw zwykły o najwyższym
pierwszeństwie zaspokojenia na Prawie 8, na podstawie art. 327
i nast. Kodeksu Cywilnego (Zastaw Zwykły 8) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
239357 2017 07 07 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.

237832 2017 07 10 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.

239576 2017 07 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy 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.

237860 2017 07 17 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

239577 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 350837551
i dokonanie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF SPÓŁKA
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Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 350637551.
239662 2017 07 18 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 09 stycznia 2014 r. pomiędzy Legia Warszawa
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zastawca) i INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A. LUXEMBOURG
z siedzibą w Luksemburgu (zastawnik) ustanowiono na prawie
ochronnym na rzecz zastawnika zastaw zwykły o najwyższym
pierwszeństwie zaspokojenia na Prawie 11, na podstawie art. 327
i nast. Kodeksu Cywilnego (Zastaw Zwykły 11) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
239663 2017 07 18 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 09 stycznia 2014 r. pomiędzy Legia Warszawa
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zastawca) i INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A. LUXEMBOURG
z siedzibą w Luksemburgu (zastawnik) ustanowiono na prawie
ochronnym na rzecz zastawnika zastaw zwykły o najwyższym
pierwszeństwie zaspokojenia na Prawie 10, na podstawie art. 327
i nast. Kodeksu Cywilnego (Zastaw Zwykły 10) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
239664 2017 07 18 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 09 stycznia 2014 r. pomiędzy Legia Warszawa
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zastawca) i INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A. LUXEMBOURG
z siedzibą w Luksemburgu (zastawnik) ustanowiono na prawie
ochronnym na rzecz zastawnika zastaw zwykły o najwyższym
pierwszeństwie zaspokojenia na Prawie 9, na podstawie art. 327
i nast. Kodeksu Cywilnego (Zastaw Zwykły 9) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
239859 2017 07 25 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.
240000 2017 07 11 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.
240428 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
240433 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WATSON ENTERPRISES (BAHAMAS) LIMITED, NASSAU, Wspólnota Bahamów i dokonanie wpisu: Marionnaud Parfumeries SAS, Paryż, Francja.
240601 2017 07 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo
Produkcyjno -Usługowe „ARMA-KROSNO” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Krosno, Polska 370383796 i dokonanie wpisu:
ARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 370383796.
242140 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Michał Czechowicz, Małecz, Polska
i dokonanie wpisu: LEOVAC MICHAŁ CZECHOWICZ, Małecz, Polska
590358664.
243072 2017 07 11 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.
243088 2017 07 18 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 09 stycznia 2014 r. pomiędzy Legia Warszawa
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zastawca) i INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A. LUXEMBOURG
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z siedzibą w Luksemburgu (zastawnik) ustanowiono na prawie
ochronnym na rzecz zastawnika zastaw zwykły o najwyższym
pierwszeństwie zaspokojenia na Prawie 12, na podstawie art. 327
i nast. Kodeksu Cywilnego (Zastaw Zwykły 12) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
243414 2017 07 10 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.
243415 2017 07 11 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.
243419 2017 07 17 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.
244267 2017 07 21 D. Dokonano wpisu: „W dniu 20 czerwca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 3514/17/665) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2535094 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-244267 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, a.s.
z siedzibą w Pradze 4, Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Cieszynie”.
244268 2017 07 21 D. Dokonano wpisu: „W dniu 27 czerwca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 3485/17/212) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2535902 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-244268 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, a.s.
z siedzibą w Pradze 4, Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Cieszynie”.
244269 2017 07 21 D. Dokonano wpisu: „W dniu 20 czerwca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 3494/17/132) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2535096 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-244269 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, a.s.
z siedzibą w Pradze 4, Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Cieszynie”.
244300 2017 07 19 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 13
grudnia 2012 r. sygnatura akt X GC 239/12 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 17 stycznia 2013 r. oraz postanowienia
Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 17 stycznia 2013 r., sygnatura
akt: X GC 239/12 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 17
stycznia 2013 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz w toku postępowania egzekucyjnego
prowadzonego pod sygnaturą Km 218/13, dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: San Development Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach”.
243000 2017 07 19 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 21 lutego 2014 r., sygnatura
akt: X GNc 79/14 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia
6 maja 2014 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz w toku postępowania egzekucyjnego
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prowadzonego pod sygnaturą Km 1131/14 dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: San Development Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach”.
244778 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu:
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 142624259.
245192 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Poznań, Polska 141018999 i dokonanie wpisu:
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 142624259.
245488 2017 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
245734 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 142624259.
246787 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
246794 2017 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZWOLAN LECH LECH-GARMAŻERIA STAROPOLSKA, Osiedle Ignatki, Polska i dokonanie wpisu: LECH GARMAŻERIA STAROPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ignatki - Osiedle, Polska
366062049.
247314 2017 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
247525 2017 07 21 D. Dokonano wpisu: „W dniu 20 czerwca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 3484/17/811) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2535091 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-247525 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, a.s.
z siedzibą w Pradze 4, Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Cieszynie”.
247526 2017 07 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 22 czerwca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 3478/17/094) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2535437 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-247526 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, a.s.
z siedzibą w Pradze 4, Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Cieszynie”.
247527 2017 07 21 D. Dokonano wpisu: „W dniu 27 czerwca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 3475/17/891) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2535901 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-247527 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, a.s.
z siedzibą w Pradze 4, Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Cieszynie”.
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247604 2017 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
247605 2017 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
247606 2017 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
247643 2017 07 11 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.
247647 2017 07 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CHIQUITA BRANDS L.L.C., CHARLOTTE, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Chiquita
Brands L.L.C., Fort Lauderdale, Stany Zjednoczone Ameryki.
247647 2017 07 18 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie umowy z dnia 5 lutego 2013 r. ustanowiono, w celu zabezpieczenia
wierzytelności, zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy
R. 247647 na rzecz Wells Fargo Bank, National Association z siedzibą w Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki występującego jako
przedstawiciel grupy kredytobiorców i dostawców produktów
bankowych”.
247648 2017 07 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CHIQUITA BRANDS L.L.C.,
CHARLOTTE, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Chiquita Brands L.L.C., Fort Lauderdale, Stany Zjednoczone Ameryki.
247648 2017 07 18 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie umowy z dnia 5 lutego 2013 r. ustanowiono, w celu zabezpieczenia
wierzytelności, zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy
R. 247648 na rzecz Wells Fargo Bank, National Association z siedzibą w Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki występującego jako
przedstawiciel grupy kredytobiorców i dostawców produktów
bankowych”.
248206 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KAZIMIERZ ZIELIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Żuromin,
Polska 130283388 i dokonanie wpisu: Natural Sweet Good Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Żuromin, Polska 130283388.
248206 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Natural Sweet Good Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Żuromin, Polska
130283388 i dokonanie wpisu: Natural Sweet Good Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Żuromin, Polska 361008588; Barbara
Zielińska, Lubowidz, Polska; Michał Zieliński, Żuromin, Polska; Kazimierz Zieliński, Lubowidz, Polska.
248206 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Natural Sweet Good Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Żuromin, Polska 361008588; Barbara
Zielińska, Lubowidz, Polska; Michał Zieliński, Żuromin, Polska; Kazimierz Zieliński, Lubowidz, Polska i dokonanie wpisu: Michał Zieliński, Żuromin, Polska.
248206 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Michał Zieliński, Żuromin, Polska i dokonanie wpisu: Znak Natural Sweet Good Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Żuromin, Polska 365181540.
248208 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
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-HANDLOWE KAZIMIERZ ZIELIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Żuromin,
Polska 130283388 i dokonanie wpisu: Natural Sweet Good Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Żuromin, Polska 130283388.
248208 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Natural Sweet Good Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Żuromin,
Polska 130283388 i dokonanie wpisu: Natural Sweet Good Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Żuromin, Polska 361008588;
Kazimierz Zieliński, Lubowidz, Polska; Barbara Zielińska, Lubowidz,
Polska; Michał Zieliński, Żuromin, Polska.
248208 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Natural Sweet Good Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Żuromin, Polska 361008588; Kazimierz Zieliński, Lubowidz, Polska; Barbara Zielińska, Lubowidz, Polska; Michał Zieliński, Żuromin, Polska i dokonanie wpisu: Michał Zieliński,
Żuromin, Polska.
248208 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Michał Zieliński, Żuromin, Polska i dokonanie wpisu: Znak Natural Sweet Good Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Żuromin, Polska 365181540.
248312 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Poznań, Polska 141018999 i dokonanie wpisu:
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 142624259.
248314 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Poznań, Polska 141018999 i dokonanie wpisu:
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 142624259.
248315 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Poznań, Polska 141018999 i dokonanie wpisu:
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 142624259.
248316 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Poznań, Polska 141018999 i dokonanie wpisu:
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 142624259.
248393 2017 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: H&J SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142599840 i dokonanie wpisu: NAWŁOKA JUSTYNA, Warszawa, Polska.
248517 2017 07 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NUTRICIA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 710307507 i dokonanie
wpisu: N.V. NUTRICIA, Zoetermeer, Holandia.
248559 2017 07 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
013097699 i dokonanie wpisu: Legg Mason & Co., LLC, Baltimore,
Stany Zjednoczone Ameryki.
248560 2017 07 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
013097699 i dokonanie wpisu: Legg Mason & Co., LLC, Baltimore,
Stany Zjednoczone Ameryki.
248561 2017 07 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
013097699 i dokonanie wpisu: Legg Mason & Co., LLC, Baltimore,
Stany Zjednoczone Ameryki.
248581 2016 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CZEKAJ KAZIMIERZ WYTWÓRNIA CHEMICZNA DRAGON, Kraków, Polska 350505571 i dokonanie wpisu:
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DRAGON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 122707541.
249410 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
250101 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ESOX PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, Polska 015864849 i dokonanie
wpisu: ESOX PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piaseczno, Polska 145962488.
250140 2017 07 14 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.
250186 2017 07 17 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.
250189 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480 i dokonanie wpisu:
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360627438.
250190 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480 i dokonanie wpisu:
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360627438.
250217 2017 07 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy 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.
250358 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480 i dokonanie wpisu:
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360627438.
250697 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480 i dokonanie wpisu:
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360627438.
251498 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZWOLAN LECH LECH GARMAŻERIA STAROPOLSKA, Osiedle Ignatki, Polska i dokonanie wpisu: LECH GARMAŻERIA STAROPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ignatki - Osiedle, Polska
366062049.
251852 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ROGALSKI MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SEDAN NATURA FRESH, Tłuchowo, Polska
910168287 i dokonanie wpisu: SEDAN MARIUSZ ROGALSKI, Tłuchowo, Polska 910168287.
252276 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: IMMOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
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ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, Polska 091563086 i dokonanie
wpisu: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska 090549380.
252709 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 142624259.
253105 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GODLEWSKI ANDRZEJ KOTWICA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -HANDLOWE, PRZETWÓRSTWA
MIĘSNEGO I KUCHMISTRZOSTWO, Warszawa, Polska 010272601
i dokonanie wpisu: P.P.H. KOTWICA A.GODLEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 014917101.
253167 2017 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
253205 2017 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
253627 2017 07 14 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.
253631 2017 07 25 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.
253632 2017 07 14 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.
253879 2017 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
253923 2017 07 25 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.
254233 2017 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
254234 2017 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
254768 2017 07 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LOCK RIVER HOLDINGS LIMITED, Limassol, Cypr i dokonanie wpisu: POINTPACK.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Grodzisk Mazowiecki, Polska 146090990.
254912 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480 i dokonanie wpisu:
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360627438.
254928 2017 07 17 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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255013 2017 07 11 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.
255133 2017 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
255857 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROGALSKI MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE SEDAN-NATURA-FRESH, Tłuchowo, Polska
910168287 i dokonanie wpisu: SEDAN MARIUSZ ROGALSKI, Tłuchowo, Polska 910168287.
256174 2017 07 07 D. Dokonano wpisu: „W dniu 6 kwietnia 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy –
Rejestru Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 1209/17/904) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527841 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-256174
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce
Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Rilanda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie”.
256176 2017 07 07 D. Dokonano wpisu: „W dniu 6 kwietnia 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy –
Rejestru Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 1204/17/899) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527839 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-256176
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce
Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Rilanda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie”.
256177 2017 07 07 D. Dokonano wpisu: „W dniu 13 kwietnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 1200/17/295) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2528452 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-256177 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących spółce Bank Zachodni WBK Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Rilanda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
256499 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MICHALCZEWSKI ROBERT MOTOSPORT,
Radom, Polska 140034803 i dokonanie wpisu: Krzysztof Grula
NUMBER ONE, Zamość, Polska.
256601 2017 07 14 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 1046/17/783) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526923 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-256601 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
256601 2017 07 14 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 1329/17/647) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527011 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-256601 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
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256654 2017 07 17 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.

KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
350637551 i dokonanie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 350637551.

256880 2017 07 17 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.

259745 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480 i dokonanie wpisu:
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360627438.

256916 2017 07 11 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.
256917 2017 07 14 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.
257354 2017 07 14 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.
257432 2017 07 25 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.
257499 2017 07 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu:
HENKELL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
257499 2017 07 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HENKELL & CO. VINPOL POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795 i dokonanie wpisu: HENKELL & CO. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.
257635 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LUVIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 221623603 i dokonanie wpisu: L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, Polska 364172259.
257870 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IM. KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA, Mysłowice, Polska
272791924 i dokonanie wpisu: AKADEMIA IGNATIANUM, Kraków,
Polska 357244777.
258512 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LUVIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 221623603 i dokonanie wpisu: L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, Polska 364172259.
259073 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MASTERFORM GRUPA ZETKAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzice, Polska 361892935 i dokonanie wpisu: MASTERFORM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Świebodzice, Polska
361892935.
259338 2017 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AELIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140562086 i dokonanie
wpisu: LAGARDERE DUTY FREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140562086.
259529 2017 07 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY SPÓŁ-

259830 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
260393 2017 07 03 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.
261081 2017 07 25 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.
261549 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BOLESTA IZABELA PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE BOLESTA, Białystok, Polska 052125847 i dokonanie wpisu: KAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kleosin, Polska 050637490.
261573 2017 07 07 D. Dokonano wpisu: „W dniu 10 kwietnia 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy –
Rejestru Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 1205/17/300) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2528076 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-261573
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce
Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Rilanda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie”.
261640 2017 07 07 D. Dokonano wpisu: „W dniu 25 stycznia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 19140/16/050) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2520101 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-261640 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Polsat Brands AG z siedzibą
w Buttikon, Szwajcaria”.
261640 2017 07 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLSAT BRANDS, BUTTIKON, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria.
262108 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LECH CEZARY KABIS GOLDPOSITION.PL,
Gruszczyn, Polska 634648144 i dokonanie wpisu: GOLDPOSITION.PL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska.
262288 2017 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WIĘCEK RAFAŁ FIRMA WIR-PLAST, Babienice, Polska 150946531 i dokonanie wpisu: WIRPLAST - WIĘCEK
SPÓŁKA JAWNA, Babienica, Polska 363305729.
262556 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, Polska
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170760213 i dokonanie wpisu: „PROCAM POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk, Polska 170760213.
262710 2017 07 05 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.
262726 2017 07 11 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.
262988 2017 07 20 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 19 września 2016 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum
w Szczecinie, Wydział XIV Gospodarczy - Rejestru Zastawów (sygn.
akt SZ.XIV.Ns- Rej.Za 2018/16/690) wpisał do rejestru zastawów
pod pozycją 2505502 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.262988 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących YASMIA LIMITED z siedzibą w Nikozji, Cypr wobec IMPRESSION INVEST SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą
w Warszawie”.
263711 2017 07 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KLIMŻA GERARD PAWILONY HANDLOWE
DY-WY-TA, Racibórz, Polska 003483890 i dokonanie wpisu: KLIMŻA
GERARD DYWYTA, Racibórz, Polska 003483890.
264621 2017 07 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 22 czerwca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 3488/17/415) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2535439 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-264621 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, a.s.
z siedzibą w Pradze 4, Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Cieszynie”.
264622 2017 07 21 D. Dokonano wpisu: „W dniu 21 czerwca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 3500/17/740) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2535281 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-264622 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, a.s.
z siedzibą w Pradze 4, Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Cieszynie”.
265072 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
265467 2017 07 24 A. Wprowadzono zmianę 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.
266111 2017 07 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HENKEL CORPORATION, ROCKY HILL, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Henkel IP & Holding
GmbH, Düsseldorf, Niemcy.
266346 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GROOLE-SMOK DWUGŁOWY AGATA DUBAS, ANNA NILSSON SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: GROOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364706146.
266347 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GROOLE-SMOK DWUGŁOWY AGATA DU-
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BAS, ANNA NILSSON SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: GROOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364706146.
266587 2017 07 11 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.
267106 2017 07 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STRIDE RITE CHILDREN’S GROUP, LLC, LEXINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Saucony Inc., Lexington, Stany Zjednoczone Ameryki.
267231 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DOM DECO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 146846850 i dokonanie wpisu: ZOO FACTORY SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 146846896.
267756 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MCKINLAY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142761074 i dokonanie wpisu: MULTISHOP JAROCIN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
147091402.
268065 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LUVIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 221623603 i dokonanie wpisu: L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, Polska 364172259.
268948 2017 07 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu:
HENKELL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
268948 2017 07 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HENKELL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń,
Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKELL & CO. POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.
269452 2017 07 21 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 lipca 2017 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice -Wschód
w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt KA.IX.Ns-Rej.Za 3828/17/893) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2536816 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-269452 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach wobec BT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bruno Tassi Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie; Madej Wróbel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Rudzie Śląskiej; Omega Holding Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ”.
270294 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BUSINESS CONSULTING CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki, Polska
630353110 i dokonanie wpisu: BCC IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki, Polska 302278405.
270525 2017 07 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 lipca 2017 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice -Wschód
w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt KA.IX.Ns-Rej.Za 3832/17/808) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2536973 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-270525 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach wobec BT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bruno Tassi Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie; Madej Wróbel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
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z siedzibą w Rudzie Śląskiej; Omega Holding Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ”.

NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków,
Polska 350637551.

270721 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480 i dokonanie wpisu:
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360627438.

272410 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LUVIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 221623603 i dokonanie wpisu: L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, Polska 364172259.

270724 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480 i dokonanie wpisu:
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360627438.
270725 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480 i dokonanie wpisu:
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360627438.
271762 2017 07 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu:
HENKELL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
271762 2017 07 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HENKELL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń,
Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKELL & CO. POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.
271882 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480 i dokonanie wpisu:
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360627438.
271883 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480 i dokonanie wpisu:
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360627438.
271977 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480 i dokonanie wpisu:
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360627438
272025 2017 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MOSSO KWAŚNIEWSCY-SPÓŁKA JAWNA,
Puchały, Polska 012581619 i dokonanie wpisu: KEWPIE POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 365495705.
272026 2017 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MOSSO KWAŚNIEWSCY-SPÓŁKA JAWNA,
Puchały, Polska 012581619 i dokonanie wpisu: KEWPIE POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 365495705.
272156 2017 07 13 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 OGRANICZO-

272641 2017 07 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy 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.
272796 2017 07 10 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.
273033 2017 07 17 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.
273176 2017 07 17 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.
273562 2017 07 18 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 09 stycznia 2014 r. pomiędzy Legia Warszawa
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zastawca) i INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A. LUXEMBOURG
z siedzibą w Luksemburgu (zastawnik) ustanowiono na prawie
ochronnym na rzecz zastawnika zastaw zwykły o najwyższym
pierwszeństwie zaspokojenia na Prawie 13, na podstawie art. 327
i nast. Kodeksu Cywilnego (Zastaw Zwykły 13) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
273563 2017 07 18 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy
o Ustanowienie Zastawów Rejestrowych i Zastawów Cywilnych
Na Znakach Towarowych zawartej w dniu 9 stycznia 2017 r. pomiędzy Biurem Projektowania Systemów Cyfrowych S.A. z siedzibą w Chorzowie (jako Zastawcą) oraz SILICON VALLEY BANK
z siedzibą w Santa Clara, Stany Zjednoczone Ameryki, BARINGS
GLOBAL PRIVATE LOANS 1 S.À. R.L. z siedzibą w Luksemburgu,
MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY z siedzibą
w Springfield, Stany Zjednoczone Ameryki i C.M. LIFE INSURANCE COMPANY z siedzibą w Enfield, Stany Zjednoczone Ameryki
(jako Zastawnikami), jako zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności, Zastawca ustanowił na rzecz Zastawników zastaw
cywilny o najwyższym pierwszeństwie na prawach majątkowych
dotyczących każdego Znaku Towarowego – zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie”.
274649 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Żabka Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu:
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 141018999.
275031 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: IMMOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, Polska 091563086 i dokonanie
wpisu: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska 090549380.
275113 2017 07 14 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 1049/17/986) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526987 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-275113 w celu zabez-
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pieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
275113 2017 07 14 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 1328/17/246) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527010 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-275113 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
275298 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480 i dokonanie wpisu:
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360627438.
275614 2017 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PHARMAPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 101093526 i dokonanie wpisu: PHARMAPOINT SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
301582667.
275950 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WÓJCIK JACEK BIURO INFORMATYKI STOSOWANEJ FORMAT, Legnica, Polska 390500051 i dokonanie wpisu:
FORMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska 360055189.
276080 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
276108 2017 07 26 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.
276113 2017 07 26 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.
276142 2017 07 13 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.
276364 2017 07 19 F. Wykreślono wpis: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym
z dnia 9 czerwca 2015 r. sygn. akt: XIII GNc 1754/15 zaopatrzony
w klauzulę wykonalności z dnia 1 marca 2016 r. oraz postanowienia z dnia 17 lutego 2016 r. sygn. akt XIII Gz 1064/15 zaopatrzony
w klauzulę wykonalności z dnia 30 marca 2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt:
Km 2727/16 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na wniosek wierzyciela: Marioli Stokowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą P.H. STOK z siedzibą
w Łodzi”.
276429 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
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276430 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
276431 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
276432 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
276451 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
276540 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LUVIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 221623603 i dokonanie wpisu: L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, Polska 364172259.
278017 2017 07 18 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.
278078 2017 07 10 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.
278370 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DUBAS AGATA, NILSSON ANNA GROOLE-SMOK DWUGŁOWY SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: GROOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
278537 2017 07 17 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.
278735 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KARKOSIK MIROSŁAW JUBILER KARKOSIK, Toruń, Polska 870288622 i dokonanie wpisu: GOLD INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń,
Polska 340369087.
279214 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480 i dokonanie wpisu:
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360627438.
279383 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROGALSKI MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE SEDAN-NATURA FRESH, Tłuchowo, Polska
910168287 i dokonanie wpisu: SEDAN MARIUSZ ROGALSKI, Tłuchowo, Polska 910168287.
279455 2017 07 10 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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280579 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
280586 2017 07 26 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.
280859 2017 07 19 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.
280860 2017 07 19 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.
280890 2017 07 26 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.
280932 2017 07 11 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.
282028 2017 07 07 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.
282166 2017 07 19 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Wyroku Sądu Handlowego w Wiedniu z dnia 10
grudnia 2015 r. sygnatura akt Cg 47/15f-11 oraz Innego Zaświadczenia Europejskiego Trybunału Wykonawczego z dnia 3 grudnia
2015 r. o sygnaturze akt Cg 47/15f-11 Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Legonowie Adam Wujek w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 1877/16, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy
na rzecz wierzyciela: Block Brands GmbH z siedzibą w Wiedniu”.
283272 2017 07 14 D. Dokonano wpisu: „W dniu 13 kwietnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 1206/17/701) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2528454 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-283272 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących spółce Bank Zachodni WBK Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Rilanda Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
263338 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PIETRZYK BARBARA PIZZERIA
CANNENA, Kępno, Polska i dokonanie wpisu: CANNENA BARBARA
PIETRZYK, Kępno, Polska 160023936.
283374 2017 07 14 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.
283395 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RIDEX DEKORACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań, Polska 630800247 i dokonanie wpisu: RIDEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓLKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 630800247.
283563 2017 07 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIAŁOSTOCKI OŚRODEK KULTURY, Biały-
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stok, Polska 000281111 i dokonanie wpisu: BIAŁOSTOCKI OŚRODEK
KULTURY, Białystok, Polska 366210700.
283564 2017 07 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIAŁOSTOCKI OŚRODEK KULTURY, Białystok, Polska 000281111 i dokonanie wpisu: BIAŁOSTOCKI OŚRODEK
KULTURY, Białystok, Polska 366210700.
283917 2017 07 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HOLBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 002043806
i dokonanie wpisu: NUTROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska.
284275 2017 07 19 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.
284576 2017 07 19 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.
285417 2017 07 21 D. Dokonano wpisu: „W dniu 8 października 2015 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13812/15/167) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2466427 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-285417
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Telewizja Polsat
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Polsat License Ltd.
(jako wspólnicy (Gesellschafter) Polsat Brands, szwajcarskiej spółki
zwyczajnej (einfache Gesellschaft) z siedzibą w Buttikon (Schübelbach), Szwajcaria”.
285437 2017 07 11 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.
286256 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GROOLE-SMOK DŁUGŁOWY AGATA
DUBAS, ANNA NILSSON SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, Polska
147258983 i dokonanie wpisu: GROOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364706146.
286751 2017 07 14 D. Dokonano wpisu: „W dniu 13 kwietnia 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy –
Rejestru Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 1203/17/498) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2528453 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-286751
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce
Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Rilanda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie”.
286752 2017 07 07 D. Dokonano wpisu: „W dniu 10 kwietnia 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy –
Rejestru Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 1202/17/097) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2528077 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-286752w
celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Rilanda
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
287322 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TOMASZ JAN WARMUS, Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: UNILINK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 015284773.
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287329 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TOMASZ JAN WARMUS, Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: UNILINK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 015284773.
287563 2017 07 11 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.
287622 2017 07 26 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.
287622 2017 07 26 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.
287823 2017 07 26 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.
287823 2017 07 26 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.
288304 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
SEDAN NATURA FRESH MARIUSZ ROGALSKI, Tłuchowo, Polska
910168287 i dokonanie wpisu: SEDAN MARIUSZ ROGALSKI, Tłuchowo, Polska 910168287.
288365 2017 07 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLSAT BRANDS, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria.
288365 2017 07 21 D. Dokonano wpisu: „W dniu 11 stycznia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 19141/16/451) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2518598 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-288365 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej wobec Polsat Brands AG z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria”.
288430 2017 07 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OBR SPÓŁKA AKCYJNA, Płock,
Polska 141138730 i dokonanie wpisu: WARTER FUELS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141138730.
288431 2017 07 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OBR SPÓŁKA AKCYJNA, Płock,
Polska 141138730 i dokonanie wpisu: WARTER FUELS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141138730.
288432 2017 07 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OBR SPÓŁKA AKCYJNA, Płock,
Polska 141138730 i dokonanie wpisu: WARTER FUELS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141138730.
288897 2017 07 07 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.
288898 2017 07 26 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.
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289127 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ORKLA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010545772 i dokonanie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin,
Polska 010842719.
289127 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE
SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
289185 2017 07 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-289185 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
289185 2017 07 27 D. Wykreślono wpis: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-289185 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
289185 2017 07 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 czerwca
2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 8017/14/709) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2390523 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-289185 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Citibank N.A., London Branch z siedzibą
w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Play 3 GNS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie”.
289186 2017 07 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-289186 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
289186 2017 07 27 D. Wykreślono wpis: D. Dokonano wpisu:
W dniu 28 stycznia 2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy
– Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-289186
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
289186 2017 07 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 czerwca
2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 8017/14/709) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2390523 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-289186 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Citibank, N.A., London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej wobec Play 3 GNS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie ”.
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289433 2017 07 19 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.

ochronnym udzielonym na znak towarowy R-289614 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.

289434 2017 07 07 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.

289614 2017 07 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 czerwca
2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 8017/14/709) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2390523 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-289614 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Citibank, N.A., London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej wobec Play 3 GNS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie ”.

289435 2017 07 07 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.
289502 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PETRUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chojnice, Polska 771477995 i dokonanie wpisu: „RADIO WEEKEND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chojnice, Polska 771477995.
289503 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: YORK SYLWIA RYCHLIK, MARIUSZ
RYCHLIK SPÓŁKA JAWNA, Szczecin, Polska 810841014 i dokonanie
wpisu: MEDUZA SYLWIA RYCHLIK, MARIUSZ RYCHLIK SPÓŁKA JAWNA, Szczecin, Polska 810841014.
289613 2017 07 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-289613 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
289613 2017 07 27 D. Wykreślono wpis: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-289613 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
289613 2017 07 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 czerwca
2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 8017/14/709) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2390523 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-289613 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Citibank, N.A., London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej wobec Play 3 GNS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie ”.

289647 2017 07 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-289647 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
289647 2017 07 27 D. Wykreślono wpis: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-289647 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
289647 2017 07 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 czerwca
2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 8017/14/709) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2390523 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-289647 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Citibank, N.A., London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej wobec Play 3 GNS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie ”.
289648 2017 07 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-289648 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.

289614 2017 07 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-289614 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.

289648 2017 07 27 D. Wykreślono wpis: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-289648 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.

289614 2017 07 27 D. Wykreślono wpis: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie

289648 2017 07 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 czerwca
2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 8017/14/709) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2390523 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
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udzielonym na znak towarowy R-289648 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Citibank, N.A., London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej wobec Play 3 GNS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie ”.

stru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-289651 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.

289649 2017 07 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-289649 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.

289651 2017 07 27 D. Wykreślono wpis: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-289651 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.

289649 2017 07 27 D. Wykreślono wpis: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-289649 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.

289651 2017 07 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 czerwca
2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 8017/14/709) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2390523 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-289651 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Citibank, N.A., London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej wobec Play 3 GNS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie ”.

289649 2017 07 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 czerwca
2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 8017/14/709) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2390523 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-289649 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Citibank, N.A., London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej wobec Play 3 GNS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie ”.
289650 2017 07 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-289650 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
289650 2017 07 27 D. Wykreślono wpis: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-289650 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
289650 2017 07 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 czerwca
2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 8017/14/709) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2390523 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-289650 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Citibank, N.A., London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej wobec Play 3 GNS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie ”.
289651 2017 07 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Reje-

289991 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: A. PAULY EUROCONSULTING JOANNA PAULY, Gliwice, Polska 240682485 i dokonanie wpisu: APAULY
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 363679810.
289992 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CLOVER KATARZYNA KONIECZNA, Oborniki Śląskie, Polska 021127974 i dokonanie wpisu: URSZULA BRZEZIŃSKA „MONAGA”, Zgorzelec, Polska.
289993 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MANFRED MELLON ARTUR NOWAK, Zabrze, Polska 242828579 i dokonanie wpisu: „EFA GRYT” EWA GRYT,
Mysłowice, Polska 276947116.
290008 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AMICA WRONKI SPÓŁKA AKCYJNA, Wronki, Polska 570107305 i dokonanie wpisu: AMICA SPÓŁKA
AKCYJNA, Wronki, Polska 570107305.
290051 2017 04 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: A.PAULY EUROCONSULTING JOANNA
PAULY, Gliwice, Polska 240682485 i dokonanie wpisu: APAULY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice,
Polska 363679810.
290052 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PUMAR-1 PUDŁO TADEUSZ, PUDŁO MARIA, PUDŁO GRZEGORZ, PUDŁO MARCIN SPÓŁKA JAWNA,
Ryki, Polska 430759858 i dokonanie wpisu: PUMAR-1 PUDŁO SPÓŁKA JAWNA, Ryki, Polska 430759858.
290053 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PUMAR-1 PUDŁO TADEUSZ, PUDŁO MARIA, PUDŁO GRZEGORZ, PUDŁO MARCIN SPÓŁKA JAWNA,
Ryki, Polska 430759858 i dokonanie wpisu: PUMAR-1 PUDŁO SPÓŁKA JAWNA, Ryki, Polska 430759858.
290514 2017 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KOCZMORAN DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 363166140
i dokonanie wpisu: MAPOWANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 363166140.
290524 2017 07 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta-
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wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-290524 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
290524 2017 07 27 D. Wykreślono wpis: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-290524 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
290524 2017 07 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 czerwca
2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 8017/14/709) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2390523 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-290524 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Citibank, N.A., London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej wobec Play 3 GNS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie ”.
290542 2017 07 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.
290854 2017 07 07 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 kwietnia
2012 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie Wydział XIV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt SZ.XIV.Ns-Rej.Za 782/12/084) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2301726 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-290854 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec CEE Hosting Ventures Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
290854 2017 07 07 D. Dokonano wpisu: „W dniu 6 kwietnia
2012 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie Wydział XIV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt SZ.XIV.Ns-Rej.Za 1156/12/190) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2302003 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-290854 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Syntaxis II Sweden Capital AB z siedzibą w Sztokholmie, Szwecja wobec Home.pl Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie”.
290950 2017 07 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 stycznia 2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 14395/12/495) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-290950
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec P4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie”.
290950 2017 07 27 D. Wykreślono wpis: „W dniu 28 stycznia 2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 14395/12/495) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-290950
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w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec P4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie”.
290950 2017 07 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 czerwca
2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 8017/14/709) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2390523 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-290950 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Citibank, N.A., London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej wobec Play 3 GNS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie ”.
290951 2017 07 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-290951 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
290951 2017 07 27 D. Wykreślono wpis: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-290951 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
290951 2017 07 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 czerwca
2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 8017/14/709) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2390523 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-290951 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Citibank, N.A., London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej wobec Play 3 GNS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie”.
291025 2017 07 14 D. Dokonano wpisu: „W dniu 13 kwietnia 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy –
Rejestru Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 1208/17/503) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 25284455 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-291025
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce
Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Rilanda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie”.
291211 2017 07 21 D. Dokonano wpisu: „W dniu 13 czerwca
2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt RZ.IX.
Ns-Rej.Za 2323/14/303) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2403884 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-291211 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących BARCLAYS BANK PLC z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania wobec ZIELONA BUDKA (MIELEC) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Mielcu”.
291211 2017 07 21 D. Dokonano wpisu: „W dniu 14 lipca
2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
RZ.IX.Ns-Rej.Za 2336/14/827) wpisano do Rejestru Zastawów
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pod pozycją 2408029 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R -291211 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących BARCLAYS BANK PLC z siedzibą
w Londynie, Wielka Brytania wobec ZIELONA BUDKA (MIELEC)
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą
w Mielcu”.
291211 2017 07 21 D. Wykreślono wpis: „W dniu 13 czerwca
2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
RZ.IX.Ns-Rej.Za 2323/14/303) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2403884 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R -291211 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących BARCLAYS BANK PLC z siedzibą
w Londynie, Wielka Brytania wobec ZIELONA BUDKA (MIELEC)
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą
w Mielcu”.
291211 2017 07 21 D. Wykreślono wpis: „W dniu 14 lipca
2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt RZ.IX.
Ns-Rej.Za 2336/14/827) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2408029 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-291211 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących BARCLAYS BANK PLC z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania wobec ZIELONA BUDKA (MIELEC) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Mielcu”.
291591 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PZ CUSSONS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 017471692 i dokonanie wpisu: Henkel AG & Co.
KGaA, Düsseldorf, Niemcy.
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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.
218 701
244 822
244 823
272 596
273 530
273 932
277 696
216 867

2017 04 06
2014 04 15
2014 04 15
2017 02 09
2016 09 15
2017 01 25
2016 12 08
2011 12 01

235 707 2014 02 25

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 całości.
Prawo unieważniono w części dotyczącej
towarów zawartych w klasie 30: wyroby cukiernicze, słodycze, pieczywo cukiernicze,
lody, desery lodowe, sorbety; 43: usługi zaopatrzenia w żywność i w napoje, catering,
lodziarnie, bary, bary szybkiej obsługi, restauracje, kawiarnie, przygotowywanie dań
i deserów na zamówienie.
Prawo unieważniono w części dla towarów
i usług w klasie: 19: materiały budowlane
niemetalowe: cegła, cement, piasek z wyjątkiem formierskiego, gips, glina ceglarska,
kamień, kruszywa budowlane, marmur,
wapno, żwir; bitumiczne wyroby dla budownictwa; płyty budowlane niemetalowe;
beton, beton suchy, beton mostowy, masa
betonowa, mieszanki betonowe, zaprawy
budowlane; płyty budowlane niemetalowe; betonowe elementy budowlane: balu-

269 815 2016 11 15
269 815 2016 11 15

274 377 2016 10 26
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strady, kolumny, ogrodzenia, kształtowniki,
płyty, dźwigary, kratownice, belki, ściany;
prefabrykaty betonowe wibroprasowane:
kostka brukowa, płyty chodnikowe, krawężniki, obrzeża, bloczki, pustaki, płyty
ażurowe, korytka ściekowe, gazony; betonowe elementy prefabrykowane: kształtki,
elementy kanałowe, kręgi, studzienki rewizyjne, włazowe i połączeniowe, przewietrzniki, włazy; rury i kształtki rurowe sztywne
niemetalowe: kamionkowe, betonowe,
żelbetonowe; 37: usługi budowlano - montażowe i remontowe w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego; roboty
ogólnobudowlane związane z montażem
i wznoszeniem budynków i budowli z betonowych elementów prefabrykowanych;
montaż konstrukcji żelbetowych: tuneli,
ścian szczelinowych, przepustów i ścian
oporowych; roboty inżynieryjne lądowe
i wodne w zakresie budowy i remontów
dróg, mostów, tuneli, zapór, śluz, jazów,
nasypów, zbiorników retencyjnych i wałów przeciwpowodziowych; budowa dróg
kołowych i szynowych; roboty ziemne,
techniczne przygotowanie terenów pod
budowy, wykonywanie wykopów i wierceń
geologiczno - inżynierskich, makro i mikroniwelacja terenu, wzmacnianie słabego
podłoża, głębokie fundamentowanie, zabezpieczanie ścian wykopów, rekultywacja
terenów zdegradowanych lub zdewastowanych w tym zrobów zwałowych, wyrobisk i wysypisk odpadów; usługi w zakresie
wykonywania fundamentów i izolowania
budynków; montaż rusztowań; wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; montaż
ekranów akustycznych; wykonywanie robót
ogólnobudowlanych i remontów w zakresie
rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych; montaż i naprawa wewnętrznych
i zewnętrznych instalacji: alarmowych, elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych,
wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych; budowlane
roboty wykończeniowe: murowanie, tynkowanie, malowanie, układanie posadzek,
tapetowanie, oblicowywanie ścian; nadzór
budowlany, informacja budowlana; rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
wynajmowanie sprzętu budowlanego i burzącego, wynajmowanie maszyn i urządzeń
budowlanych.
Prawo unieważniono w części dotyczącej
towarów z klasy 25: odzież wodoodporna.
Prawo unieważniono w części dotyczącej
towarów z klasy 25: drewniaki przeznaczone do pracy – robocze, kalosze robocze, kamasze robocze.
Prawo unieważniono w części dotyczącej
towarów w klasie 34: papierosy elektroniczne, przybory dla palaczy, papierosy elektroniczne, papierosy zawierające substytuty
tytoniu, nie do celów leczniczych, olejki do
elektronicznych papierosów.

Nr 10/2017
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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).
97 394
102 343
103 745
187 188
200 589
215 893
243 796
145 125

2015 04 02
2003 05 14
2003 06 26
2008 09 03
2013 01 23
2014 04 29
2016 11 15
2008 06 06

260 540 2016 12 07

275 777 2016 11 15

275 803 2017 02 27

276 197 2016 12 21

276 552 2016 12 21

283 909 2017 03 02

227 204 2017 03 23

269 815 2015 06 12

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 dotyczącej towarów w klasie 30: napoje na bazie czekolady,
napoje na bazie kakao, jogurt, kawa, napoje
na bazie kawy, mesli, lody, lody spożywcze
w proszku, płatki kukurydziane.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
07.12.2016 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.260540.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
04.10.2016 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.275777.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
27.02.2017 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.275803.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
21.12.2016 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.276197.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
21.12.2016 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.276552.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
02.03.2017 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.283909.
Prawo wygasło w części dla towarów: druki;
książki; podręczniki instruktażowe; czasopisma; ulotki; literatura, wszystkie ww. dotyczące zdrowia, ćwiczeń, diet, utraty wagi
i odżywiania (klasa 16).
Prawo wygasło w części dla towarów: maski
spawalnicze, ochrona przeciwiskrowa; kaski
ochronne przeznaczone do pracy - robocze, obuwie zabezpieczające przed wypadkami promieniowaniem i ogniem, odzież
chroniąca przed ogniem, odzież chroniąca
odzież chroniącą przed wypadkami napromieniowaniem i ogniem, osłony do twarzy
robotników, przyrządy do ochrony osobistej
przeciw wypadkom, rękawice dla nurków,
rękawice do ochrony przed promieniami
rentgenowskimi do celów przemysłowych,
rękawice do ochrony przed wypadkami,
zatyczki do uszu - wszystkie wyżej wymienione towary dotyczące towarów przeznaczonych do spawania, lutowania twardego,
lutowania, cięcia metalu, cięcia paliwowo-
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-tlenowego oraz żłobienia metalu; (klasa 09
w części) drewniaki przeznaczone do pracy robocze, fartuchy robocze, kalosze robocze,
kamasze robocze, kamizelki robocze, kombinezony robocze, odzież robocza, odzież
wodoodporna- wszystkie wyżej wymienione towary dotyczące towarów przeznaczonych do spawania, lutowania twardego,
lutowania, cięcia metalu, cięcia paliwowo-tlenowego oraz żłobienia metalu; (klasa 25
w części.
270 886 2016 01 27 Prawo wygasło w części dla towarów: klasa 3 (w części); kosmetyki dla zwierząt;
szampony dla zwierząt domowych; klasa 5
(w części); lotony do celów weterynaryjnych;
przeciwpasożytnicze preparaty; lotony dla
psów; środki do mycia psów; środki odstraszające insekty dla psów; trutki na szczury;
środki przeciwko pasożytom przewodu pokarmowego.
270 886 2016 08 08 Prawo wygasło w części dla towarów: dezodoranty do użytku osobistego- wyroby
perfumeryjne; preparaty do golenia; kosmetyki; kosmetyki upiększające; kremy
kosmetyczne; lotony do celów kosmetycznych; preparaty do makijażu; mieszaniny
zapachowe; mleczko kosmetyczne; mydła;
mydła lecznicze; preparaty kosmetyczne
do odchudzania; perfumy; płyny do pielęgnacji włosów; chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi; płyny po goleniu;
sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze; szampony; olejki toaletowe; produkty
toaletowe; toniki kosmetyczne; neutralizatory do trwałej ondulacji; farby do włosów;
lakiery do włosów; preparaty do kręcenia
włosów; woda kolońska; woda lawendowa; woda toaletowa; kremy do wybielania
skóry; preparaty do wybielania skór zwierzęcych; wywabiacze plam; zestawy kosmetyków wszystkie wymienione towary
związane z produktami weterynaryjnymi
i przeznaczone do użytku weterynaryjnego;
klasa 03 (w części), balsamy do celów leczniczych; eliksiry jako preparaty farmaceutyczne; lotony do celów farmaceutycznych;
preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi; maści do celów farmaceutycznych;
pigułki do celów farmaceutycznych; przeciwbólowe środki; środki przeczyszczające;
tabletki do celów farmaceutycznych; trucizny; preparaty medyczne na porost włosów;
leki wzmacniające wszystkie w/w produkty z dziedziny zdrowia zwierząt; klasa 05
(w części).
278 381 2016 10 28 Prawo wygasło w części dla usług: wynajem
powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub
reklam (klasa 35); usługi agencji nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wynajmowanie nieruchomości,
lokali użytkowych i mieszkań, wycena, administrowanie i zarządzanie majątkiem nieruchomym i nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży i najmu
budynków, mieszkań, lokali usługowych,
powierzchni biurowych oraz handlowych,
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278 952 2016 11 24
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pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych, gospodarstw rolnych i gruntów,
doradztwo prawno-finansowe w zakresie
kredytów oraz obrotu nieruchomościami,
prowadzenie działalności inwestycyjnej
w zakresie nieruchomości, pozyskiwanie terenów pod inwestycje, sporządzanie umów
najmu, wycena nieruchomości i majątku
nieruchomego, wycena kosztów naprawy
obiektów budowlanych, doradztwo i pośrednictwo ubezpieczeniowe, ekspertyzy
i opinie z zakresu nieruchomości, doradztwo i usługi arbitrażowe z zakresu nieruchomości, oferowanie za pomocą mediów elektronicznych nieruchomości do sprzedaży
(klasa 36).
Prawo wygasło w części dla towarów: klasa 11 w części: urządzenia do ogrzewania,
elektryczne urządzenia do ogrzewania,
instalacje do ogrzewania wodnego, grzejniki elektryczne, pompy cieplne, instalacje
do nawiewu ciepłego powietrza, nagrzewnice, grzejniki elektryczne, elementy grzejne, instalacje do uzdatniania wody, piecyki
do podgrzewania wody, podgrzewacze
do wody elektryczne i gazowe, krany wodociągowe, zawory mieszalnikowe do przewodów wodociągowych, umywalki, umywalki
na szafkach łazienkowych, podgrzewacze
do kąpieli, zlewozmywaki, suszarki, suszarki
elektryczne, suszarki łazienkowe, wyciągi
kuchenne.

288 689 3/2017

288 998 4/2017

289 540 4/2017

280567 4/2016
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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.
2017 04 14 Sprostowano oczywistą pomyłkę w decyzji o udzieleniu prawa
ochronnego z dnia 18 stycznia
2016 r. w sprawie znaku towarowego w części dotyczącej wskazania
miasta siedziby uprawnionego:
prawidłowo powinno być: Zgorzelec
286 346 12/2016 2017 03 02 Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 11 sierpnia 2016 r.
o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy:
prawidłowo powinno być: ciemnoniebieski, jasnoniebieski, pomarańczowy
287 909 3/2017 2017 03 03 Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 17.10.2016 r.
o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy w części dotyczącej nazwy zgłaszającego:
prawidłowo powinno być: Pracodawcy Reczypospolitej Polskiej

280568 4/2016

283 469 8/2016

280569 4/2016
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2017 05 08 Sprostowano oczywistą omyłkę
w swojej decyzji z dnia 14 listopada
2016 r. w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
w zakresie podmiotu, na rzecz którego udzielono prawa ochronnego:
prawidłowo powinno być: ABACOSUN G. CICHOCKA SPÓŁKA JAWNA,
Gdynia, Polska
2017 04 12 Sprostowano oczywistą omyłkę
w swojej decyzji z dnia 03 listopada
2016 r. w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej podmiotu,
na rzecz którego udzielono prawa
ochronnego:
prawidłowo powinno być: Global
Esprit Inc., New Taipei, Tajwan
2017 04 10 Sprostowano oczywistą omyłkę
w swojej decyzji z dnia 22.11.2016 r.
dotyczącej
udzielenia
prawa
ochronnego na znak towarowy:
prawidłowo powinno być: na rzecz:
Pamela Pawlińska, Przyborów 21,
Polska
2017 05 25 Na podstawie art. 156 § 1 pkt 4
w związku z art. 158 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz.
23) w związku z art. 252 ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia
30 czerwca 2000 roku (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 776) Urząd
Patentowy RP stwierdza nieważność decyzji z dnia 21 października
2015 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny Kotlin Z.437553.
2017 05 25 Na podstawie art. 156 § 1 pkt 4
w związku z art. 158 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz.
23) w związku z art. 252 ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia
30 czerwca 2000 roku (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 776) Urząd
Patentowy RP stwierdza nieważność decyzji z dnia 20 października
2015 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny KETCHUP Pikantny HOT
Z.437554.
2017 05 25 Na podstawie art. 156 § 1 pkt 4
w związku z art. 158 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz.
23) w związku z art. 252 ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia
30 czerwca 2000 roku (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 776) Urząd
Patentowy RP stwierdza nieważność decyzji z dnia 20 października
2015 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-
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280570 4/2016

280571 4/2016

280572 4/2016

282933 7/2016

282934 7/2016
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2017 05 25

2017 05 25

2017 05 25

2017 07 14

2017 07 14

-graficzny KETCHUP Czosnek - Bazylia GARLIC-Basil Z.437555.
Na podstawie art. 156 § 1 pkt 4
w związku z art. 158 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz.
23) w związku z art. 252 ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia
30 czerwca 2000 roku (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 776) Urząd
Patentowy RP stwierdza nieważność decyzji z dnia 20 października
2015 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny KETCHUP Pomidory malinowe MILD Z.437556.
Na podstawie art. 156 § 1 pkt 4
w związku z art. 158 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz.
23) w związku z art. 252 ustawy
Prawo własności przemysłowej
z dnia 30 czerwca 2000 roku (tekst
jednolity Dz. U. 2017r. poz. 776)
Urząd Patentowy RP stwierdza
nieważność decyzji z dnia 20 października 2015 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy
słowno -graficzny KETCHUP Ziołowy do pizzy HERBAL Z.437557.
Na podstawie art. 156 § 1 pkt 4
w związku z art. 158 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz.
23) w związku z art. 252 ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia
30 czerwca 2000 roku (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 776) Urząd
Patentowy RP stwierdza nieważność decyzji z dnia 20 października
2015 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny KETCHUP Łagodny MILD
Z.437559.
Na podstawie art. 156 § 1 pkt. 4
w związku z art. 158 § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz.
23) w związku z art. 252 ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia
30 czerwca 2000r. (Dz. U. z 2013r.
Nr 1410, z późn. zm.), Urząd Patentowy RP stwierdza nieważność decyzji z dnia 10 marca 2016 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak
towarowy słowno-graficzny „Błękitny węgiel” Z.439110.
Na podstawie art. 156 § 1 pkt. 4
w związku z art. 158 § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz.
23) w związku z art. 252 ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia
30 czerwca 2000r. (Dz. U. z 2013r.
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Nr 1410, z późn. zm.), Urząd Patentowy RP stwierdza nieważność decyzji z dnia 10 marca 2016 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak
towarowy słowno-graficzny „Bluecoal” Z.439112.
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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.
310851
Detia
1, 5
Dr. Werner Freyberg, Chemische Fabrik Delitia Nachf.
Verwaltungsgesellschaft mbH, Dr.-Werner-Freyberg-Strasse 11
69514 Laudenbach (DE)
2016 09 15
2017 01 09
2016 12 22
536318
MILKA TENDER
30
KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING GMBH, Chollerstrasse 4 CH6301 Zug (CH)
2016 08 05
2016 09 12
2016 08 25
740115
HYALUGEL
RICERFARMA S.R.L., Via Egadi, 7 I-20144 MILANO (IT)
2016 09 27
2017 01 09

3, 5
2016 12 22

819872
Zimmermann
15
C. Bechstein Pianofortefabrik AG, Kantstrasse 17 10623 Berlin (DE)
2016 10 06
2017 01 16
2016 12 29
894006
magic summer
3
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Carl-Metz-Strasse 1 76185
Karlsruhe (DE)
2016 06 22
2016 09 12
2016 08 25
943301
HILLSIDE
39, 41, 43
ATTAS ALARKO TURISTIK TESISLERI ANONIM SIRKETI, Muallim Naci
Cad. No:69 Ortakoy / Besiktas (TR)
2016 05 24
2016 09 12
2016 08 25
949544
GoGEN
CFE: 26.01.04, 27.05.09
9, 18, 35, 39
HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky 637 CZ-760 01 Zlín (CZ)
2016 11 07
2017 01 09
2016 12 22
959653
DEAVIT
5
”SOPHARMA” AD, Oulitsa „Iliensko chausse” 16 BG-1220 Sofia (BG)
2016 05 30
2016 09 26
2016 09 01
966454
GODDESS
CFE: 27.05.19
7, 8, 9, 11, 16, 21, 35
HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky 637 CZ-760 01 Zlín (CZ)
2016 11 07
2017 01 09
2016 12 22
966577
Metypred
Orion Corporation, Orionintie 1 FI-02200 Espoo (FI)
2016 12 08
2017 01 16

5
2016 12 29

971434
SENSITEC
3
Ultimed Group BV, Bargelaan 200 NL-2333 CW Leiden (NL)
2015 03 13
2015 07 06
2015 05 28
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987282
PROFLEX
CFE: 27.05.17
9
REN JINGZHU, ROOM 701, NO. 4 BUILDING, WANLIU YANGCHUN
GUANGHUA JIAYUAN, HAIDIAN DISTRICT BEIJING (CN)
2008 02 20
2009 02 16
2009 01 01
1039943
NEORETIN
3
INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA, S.A., Carretera de
Cazoña-Adarzo, s/n E-39000 SANTANDER (Cantabria) (ES)
2016 11 03
2017 01 09
2016 12 22
1060702
SWEDA
9
GE.IM.IN. S.R.L., Via Francesco Caracciolo, 15 I-80122 NAPOLI (IT)
2010 10 28
2011 02 28
2011 01 06
1088519
SCALEXTRIC 3, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 30, 35, 41, 42
HORNBY HOBBIES LIMITED, WESTWOOD, MARGATE KENT CT9 4JX (GB)
2011 02 24
2011 10 24
2012 02 16
1104107
özb
CFE: 27.05.19, 29.01.12
6, 7
ÖZBEKOGLU ITHALAT IHRACAT INSAAT TAAHHUT MUHENDISLIK
LIMITED SIRKETI, Cetin Emec Bulvari 2. Cad. No:6/1-7
Dikmen-Ankara (TR)
2016 11 07
2017 01 16
2016 12 29
1119981
PINAR
CFE: 01.15.07, 27.05.01, 29.01.13
29, 30, 32
YADEX INTERNATIONAL GMBH, MAINZER LANDSTR. 69-71 60329
FRANKFURT AM MAIN (DE)
2012 01 12
2012 09 10
2012 07 19
1126201
MV MON VILLAGE
CFE: 05.07.02, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.24, 27.05.22
30
CORNU SA, LE MOULIN CH-1424 CHAMPAGNE (CH)
2012 06 21
2012 10 22
2012 09 06
1138095
STRAGEN
5
Stragen Pharma S.A., Chemin du Pré-Fleuri 3 CH-1228
Plan-Les-Ouates (CH)
2016 04 27
2016 08 01
2016 07 07
1172898 K
Viber Connect. Freely.
CFE: 01.15.21, 16.01.11, 26.11.22
38
Viber Media S.à r.l., 2, rue du Fossé L-1536 Luxembourg (LU)
2013 01 24
2017 01 30
2017 01 12
1186136
HERKULESS
CFE: 02.01.20, 02.01.22, 29.01.12
30
RĪGAS DZIRNAVNIEKS, AS, LIZUMA IELA 5 LV-1006 RĪGA (LV)
2013 10 08
2014 02 03
2013 12 19
1197341
BIG CHEFS
CFE: 27.05.10, 29.01.13
43
BUYUK SEFLER GIDA TURIZM TEKSTIL DANISMANLIK
ORGANIZASYON EGITIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI,
Etiler Mah. Nispetiye, Cad. No:89 Besiktas Istanbul (TR)
2016 10 04
2017 02 13
2017 01 26
1198107 K
OSCAR
Water Asset Management, Inc.,
1209 Orange Street Wilmington DE 19801 (US)
2014 02 12
2016 09 07

9, 37, 42
2016 09 01

1199701
PocketBook
CFE: 27.05.01, 29.01.12
18, 35
Batmore Capital Ltd, 177 Main Street, P.O. Box 3169, PMB 257 Road
Town, Tortola (VG)
2013 12 17
2014 06 09
2014 04 24
1201765
RedFox
CFE: 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
18, 20, 22, 28
Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennost’ju „TRADE MARKS”,
ul. Remeslennaja, d. 7, liter A RU-197110 Sankt-Peterburg (RU)
2016 10 19
2017 01 09
2016 12 22

1203490
VIZIO
Vizio, Inc., 39 TESLA IRVINE CA 92618 (US)
2013 10 31
2014 07 07

Nr 10/2017
28
2014 05 22

1208948
CFE: 26.04.07, 26.11.08
9, 38, 42
HOSTPOINT AG, ST. DIONYSSTRASSE 31, CH-8640 RAPPERSWIL SG (CH)
2014 01 31
2014 09 01
2014 07 17
1225153
MEDGATE
Medgate AG, Gellertstrasse 19 CH-4052 Basel (CH)
2016 11 07
2017 01 09

44
2016 12 22

1227639
LIVA
CFE: 24.17.03, 26.04.04, 27.05.24
20, 35, 42
GARANT-MÖBEL Brands and Licences S.à.r.l., 42, route de Trèves
L-6793 GREVENMACHER (LU)
2016 05 02
2016 09 12
2016 08 25
1228165
ilke
CFE: 26.04.10, 27.05.01, 29.01.13
25
İLKE İÇ GİYİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Sururi
Mah., Sultan Mektebi Sk., İnci Han No:28/C EMİNÖNÜ İSTANBUL 034 (TR)
2016 06 22
2016 09 12
2016 08 25
1235789
BAMBOOS Wine & Cola
CFE: 25.01.15, 26.03.23, 26.05.18, 29.01.13
33
”WIN WIN” DOO, Vasa Raičkovića br. 15 81000 PODGORICA,
CRNA GORA (ME)
2015 10 14
2016 01 18
2015 12 10
1239040
WOODSUN
21
SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES
LECLERC, SC GALEC, 26 quai Marcel Boyer F-94200 IVRY-SUR-SEINE (FR)
2016 04 26
2016 08 01
2016 07 07
1239603
PREDASOL
5
DERMAPHARM GMBH, TÜRKENSTR. 25 A-1090 WIEN (AT)
2014 12 22
2015 04 27
2015 03 19
1240138
SHINGLAS HOBBY
CFE: 07.01.24, 25.07.01, 27.05.10, 29.01.13
19, 35
UAB „MIDA LT”, GAMYKLOS G. 19, GARGŽDAI LT-96155
KLAIPĖDOS R. (LT)
2014 12 10
2015 05 11
2015 03 26
1240160
NANOPROTEC
1, 4
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu „Suprotek”,
PROSPEKT OLEKSANDRA MATROSOVA, 19 DONETSK 83096 (UA)
2014 12 29
2015 05 11
2015 03 26
1242510
LINEA
11
LA MARZOCCO S.r.l., Via La Torre, 14/H I-50038 SCARPERIA (FI) (IT)
2016 05 02
2016 09 12
2016 08 25
1244518
bürkle
CFE: 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13 7, 8, 9, 16, 20, 21
BÜRKLE GMBH, RHEINAUEN 5 79415 BAD BELLINGEN (DE)
2014 11 27
2015 06 08
2015 04 30
1247321
CHEVALIER SEKT
33
Schloss Raggendorf Holding GmbH, Hauptstraße 35 A-2215
Raggendorf (AT)
2016 08 19
2017 02 06
2017 01 19
1247623
SmoothTouch
FOTONA d.o.o., Stegne 7 SI-1000 LJUBLJANA (SI)
2016 12 08
2017 01 16
1249115
LES CRÉATIONS Monique Ranou
CFE: 25.05.01, 26.04.06, 29.01.13
ITM ENTREPRISES Société par actions simplifiée,
24 rue Auguste Chabrières F-75015 PARIS (FR)
2016 06 09
2016 08 01

10, 44
2016 12 29
29, 30
2016 07 14

1251281
YAMAGA Blanks
28
YAMAGA TSURIGU Co., Ltd., 945, Aza Yamaguchi, Oaza Obaru,
Yamaga-shi Kumamoto 861-0543 (JP)
2016 04 20
2016 09 12
2016 08 25
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1251497
FINISTERRE
CFE: 07.01.16, 27.03.15
18
AMELHILL SERVICES LTD, Poseidonos, 1, Ledra Business Centre,
Egkomi CY-2406 Nicosia (CY)
2015 04 28
2015 08 03
2015 06 18

1290224
Nasorinse
5, 10
ABFEN FARMA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Ergazi
Mahallesi Gersan Sanayi Sitesi Arif Halici Sokak No:40 Batikent 006
Ankara (TR)
2015 12 07
2016 04 11
2016 03 03

1253188 K
PULSE
10, 21
Toaster Labs, Inc., 2212 Queen Anne Avenue N. Seattle WA 98109 (US)
2015 04 27
2017 01 23
2017 01 05

1292838
Dermosil
Dermoshop Oy, P.O. Box 3 FI-66200 Korsnäs (FI)
2016 01 28
2016 04 25

1254707
BASIS
5
Elysium Health, Inc., 594 Broadway, Suite 707 New York NY 10012 (US)
2016 11 06
2016 12 19
2016 12 01

1293540
HEIDI
CFE: 05.05.01, 27.05.07
5, 30, 35
Heidi Chocolat Suisse SA, Industriestrasse 49 CH-6302 Zug (CH)
2016 06 02
2017 02 13
2017 01 26

1257845
Magenta 7, 9, 10, 11, 12, 16, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41,
42, 44, 45
Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140 53113 Bonn (DE)
2016 10 19
2017 02 13
2017 01 26
1257984
Podbike
ELPEDAL AS, Forsandveien 13 N-4307 SANDNES (NO)
2016 04 20
2016 09 26

12
2016 09 01

1266078
B Mario BERTULLI DAL 1972 LAVORAZIONE ARTIGIANALE A MANO
CFE: 03.01.08, 26.01.18, 29.01.03
18, 25
S.A.M. Charlet, 2, rue du Rocher MC-98000 Monte Carlo (MC)
2016 12 08
2017 01 16
2016 12 29
1267372
RAPPORT
ALCATEL LUCENT, 148/152 route de la Reine F-92100
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR)
2015 07 01
2015 11 23
1269674
GMD
CFE: 01.17.01
Global Marketing and Distribution AG,
Dammstrasse 19 CH-6301 Zug (CH)
2015 09 04
2015 12 07

9, 38, 42
2015 10 08
34
2015 10 22

1271440
GENESIS
28
Hyundai Motor Company, 12 Heolleung-ro, Seocho-Gu Seoul
137-938 (KR)
2016 08 25
2016 11 21
2016 10 27
1272963
DUKE
CFE: 27.05.17
6
Shandong Shenli Rigging Co., Ltd., No.9 Jiaxiang Industrial Park,
Gaoxin District, Jining Shandong Province (CN)
2015 07 01
2015 12 21
2015 11 12
1280220
ALEOX
1, 5, 29, 30
ROKIŠKIO PRAGIEDRULIAI, UAB, Nepriklausomybės a. 22, LT-42118
Rokiškis (LT)
2015 10 26
2016 02 01
2015 12 24
1281944
VILLAGER 4, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 22, 25, 31, 35, 37, 44
Villager d.o.o., Tržaška cesta 515 SI-1351 Brezovica pri Ljubljani (SI)
2015 07 14
2016 02 15
2015 12 31
1282608
KALASHNIKOV GROUP
CFE: 27.05.01, 29.01.06
13, 16, 35
Joint stock company „Concern „Kalashnikov”, proezd Deryabina, 3
Izhevsk RU-426006 Udmurtia (RU)
2015 05 25
2016 02 15
2016 01 07
1289101
LUCKY
CFE: 26.04.18, 27.05.17
3
LG Corp., 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721 (KR)
2015 12 23
2016 04 11
2016 02 25
1289117
XENIUM
CFE: 27.05.01
9
Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd., 11
Science & Technology Road, Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District Shenzhen (CN)
2015 12 10
2016 04 11
2016 02 25

3, 5, 18, 21, 24
2016 03 17

1293891
LUFTECH
CFE: 27.05.01, 29.01.04
12, 17, 35
I.R.C. OTOMOTİV MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Sanayi Mah. Mesut Sokak No:27 İzmit (TR)
2015 12 22
2016 05 09
2016 03 24
1293903
QSR24h Europe
37, 39, 40, 42
QSR24h Hungary KFT., Pesti út 1/B H-9027 Győr (HU)
2015 11 23
2016 05 09
2016 03 24
1299859
alfaplam
CFE: 25.05, 26.04, 27.05, 29.01
11
Akcionarsko društvo Metalna industrija ALFA-PLAM Vranje,
Radnička, 1 17500 Vranje (RS)
2016 01 15
2016 08 01
2016 06 23
1299923
TEKSAN
CFE: 27.05, 29.01
7
Teksan Jenerator Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi,
Yenidoğan Mah., Edebali Cad. No:12 SANCAKTEPE ISTANBUL (TR)
2016 02 08
2016 08 01
2016 06 23
1300391
WTF! (WINE THE FACTS)
33
CODORNIU S.A., Casa Codorníu, s/n E-08770 SANT SADURNÍ
D’ANOIA (Barcelona) (ES)
2016 03 03
2016 08 16
2016 06 30
1300397
believe in eve
25
Trade Brands Pty Ltd, 2 Kent Rd Mascot NSW 2020 (AU)
2016 03 29
2016 08 16
2016 06 30
1301252
Golden Grape
33
WIV Wein International AG, Burg Layen Nr. 1 55452 Burg Layen OT
v. Rümmelsheim (DE)
2016 12 20
2017 02 13
2017 01 26
1301290
WTF!
33
CODORNIU S.A., Casa Codorníu s/n E-08770 Sant Sadurní
d’Anoia-Barcelona (ES)
2016 03 03
2016 08 16
2016 07 07
1301471
EURO CARE
CFE: 05.03, 29.01
3, 5
EUROAPOTHECA, UAB, Ozo g. 25 LT-07150 VILNIUS (LT)
2016 03 08
2016 08 16
2016 07 07
1301508
Ventolux
Viktor Fedorovskyi, vul. Bohdana Khmelnytskoho,
47, kv. 9 Kyiv 01030 (UA)
2016 03 15
2016 08 16

11
2016 07 07

1301532
DURATRI
1, 2
COVENTYA HOLDING, 7 rue du Commandant d’Estienne d’Orves
F-92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE (FR)
2016 04 13
2016 08 16
2016 07 07
1302845
Meister-QUALITÄT AUS TRADITION-SEIT 1991
CFE: 08.05, 11.01, 26.01, 27.05, 29.01
29, 30
MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
Metro-Straße 1 40235 Düsseldorf (DE)
2016 03 10
2016 08 29
2016 07 14

3884
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1304407
SAVARRA
CFE: 06.01.02, 06.03.01
31, 35
Individual Entrepreneur Trufanov Viacheslav Fedorovich, Popova
street, 3-44 Mytishchi RU-141007 Moscow region (RU)
2016 04 05
2016 09 12
2016 08 04
1304421
apriori
CFE: 27.05.01
33
PASCARU ADRIAN, Str. Nicolae Milescu Spătarul nr.19,
ap. 3 MD-2075 Chișinău (MD)
2016 03 04
2016 09 12
2016 08 04
1304538
SEVERNE
CFE: 24.15.21, 27.05.02
22, 25, 28
Svein Askland Rasmussen, 175/1 Moo 12 Bangna Trad Km. 13, Bang
Phli TH-10540 Samutprakarn (TH)
2016 03 02
2016 09 12
2016 08 04
1307199
TEKNOS AQUAPRIMER
Teknos Group Oy, PL 107 FI-00371 Helsinki (FI)
2016 05 20
2016 09 26

2
2016 09 01

1308345
JCB PREPAID
36
JCB CO., LTD., 5-1-22 Minami Aoyama, Minato-ku Tokyo 107-8686 (JP)
2016 04 08
2016 10 24
2016 09 15
1309507
K Classic Crunchy Pillows
CFE: 26.04.07, 27.01.01
31
Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötelstraße 35 74172
Neckarsulm (DE)
2016 05 19
2016 10 10
2016 09 22
1309510
HDR
CFE: 27.05.01
HDR, Inc., 8404 Indian Hills Dr. Omaha NE 68114 (US)
2016 05 24
2016 10 10

42
2016 09 22

Nr 10/2017

Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd., Zone A,
No. 105, Dongli Road, Torch Development District, Zhongshan
Guangdong (CN)
2016 04 20
2016 10 24
2016 10 06
1312728
power
CFE: 21.03.21, 27.03.15
7
SHENZHEN POWER MOTOR INDUSTRIAL CO., LTD., South Wing,
1/F, Block 1, Vision Software Park, Shenzhen Hi-Tech Industrial
Zone, Shenzhen Guangdong (CN)
2016 04 20
2016 10 24
2016 10 06
1312744
HUANG SAN JIAO
CFE: 28.03.00
16
DONGYING QUANXIN FURNITURE MANUFACTURING CO.,LTD.,
Liaohe Road South, Huzhou Road East, Dongying Development
Zone Shandong (CN)
2016 04 18
2016 10 24
2016 10 06
1312771
TAITEC
CFE: 18.01.21, 27.05.08
12
Xiamen Autorop Technology Corp, No. 451, Wuxing Road,
Maxiang Town, Xiang’an District, Xiamen City Fujian Province (CN)
2016 04 18
2016 10 24
2016 10 06
1312779
SERKURO
3
SERKURO BIOTECHNOLOGY Co., LTD., Rm 2701, 2714-2718
South Tower, No. 371-375 HuanShi Road East, YueXiu District,
GuangZhou City 510000 GuangDong Province (CN)
2016 04 18
2016 10 24
2016 10 06
1312787
EVERESTT
CFE: 26.01.19, 27.05.01
12
EVERESTT GROUP CO., LTD, Room 2105, Office Tower, 1#
Zhenghong St., Xinjiekou Nanjing (CN)
2016 06 08
2016 10 24
2016 10 06

1309627
GENESIS
CFE: 03.07.17, 24.01.15
11
HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul (KR)
2016 05 03
2016 10 10
2016 09 22

1313579
HUI SHANG
CFE: 02.09.14, 26.04.06, 28.03.00, 29.01.13
29, 30
Groupe Auchan, Société Anonyme, 40 Avenue de Flandre F-59170
CROIX (FR)
2016 04 22
2016 11 07
2016 10 13

1309689
Georgian Ornament
CFE: 28.05.00, 28.19.00
JSC „TBILVINO”, Sarajishvili Avenue 2 0153 Tbilisi (GE)
2016 05 23
2016 10 10

2016 09 22

1313667
HORECUP PRACTICO
CFE: 26.11.03, 27.03.01, 27.05.01, 29.01.13
5, 16, 39, 40
HoReCup, a.s., Karpatská 8402/9 A-3 SK-010 01 Zilina (SK)
2016 05 11
2016 11 07
2016 10 13

1309703
BactoSfera
CFE: 26.15.01, 27.05.22
10, 11
Limited liability company „Bactosfera”, prospekt Lesia Kurbasa,
18-H m. Kyiv 03162 (UA)
2016 05 10
2016 10 10
2016 09 22

1313943
Feed. JERÓNIMO MARTINS WORLD’S MAGAZINE
16, 41
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A., RUA ACTOR ANTÓNIO SILVA, Nº 7
P-1649-033 LISBOA (PT)
2016 06 23
2016 11 07
2016 10 13

33

1309830
IRISATED
CFE: 26.11.25, 28.03.00
1
EASTAR HOLDING GROUP CO., LTD., No.98, Yongxin Road,
Shengtuo Town, Kenli County, Dongying City Shandong (CN)
2016 05 26
2016 10 10
2016 09 22
1312484
PENGXING
CFE: 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
21
LILING PENGXING CERAMIC FACTORY, Wushi, Jiashu, Liling City
Hunan Province (CN)
2016 04 22
2016 10 24
2016 10 06
1312512
MAXIMUS
CFE: 27.05.02, 29.01.13
28
Limited Liability Company «ECOTECHNOLOGIYA», Bukharestskaya
street, 124/56, lit. A, 3N RU-192288 Saint-Petersburg (RU)
2016 06 06
2016 10 24
2016 10 06
1312727
Le Xin
CFE: 04.05.03, 28.03.00

9, 10

1318128
VitalPen
5, 10
Farmak International Holding GmbH, Mariahilferstrasse 136 A-1150
Wien (AT)
2016 07 13
2016 12 05
2016 11 10
1319439
Hewolf
CFE: 27.05.17, 28.03.00
8, 9, 28
YIWU YEYING OUTDOOR CAMPING EQUIPMENT CO., LTD., Floor 3,
No. 3, Building 28, Block A, Qingkouxin Village, Jiangdong Street,
Yiwu City Zhejiang Province (CN)
2016 04 13
2016 12 19
2016 11 17
1320123
DENIMHOUSE
CFE: 27.05.17
25, 35
SABRİ KAYA, Keresteciler Sit. Savaş Cad. Nar Sk. No:10 Batik iş Mrk.,
Merter İstanbul (TR)
2016 06 30
2016 12 19
2016 11 24
1322204
ALEXANDER SMITH
18, 25
DE POLI ANDREA, Quartiere Europa, 5 I-35014 FONTANIVA (PD) (IT)
2016 07 18
2017 01 02
2016 12 08
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1322703
KOMPO
CFE: 26.05.18
6, 7, 8, 16, 22, 35, 37, 41
Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu
„Mashinostroitelnoe predpriyatie „KOMPO”, Ya. Kupaly 108 D,
224032 Brest (BY)
2016 06 01
2017 01 02
2016 12 08

1325469
MXQ
CFE: 27.05.01
9
SHENZHEN SHININGWORTH TECHNOLOGY CO. LTD, 610,6F,
Fenghua Building B, Yufeng Joint-stock Cooperative Company,
Xinhu Road, 82 District, Baoan, Shenzhen Guangdong (CN)
2016 08 15
2017 01 16
2016 12 29

1325193
ROSWESSA
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6 SI-8000
Novo mesto (SI)
2016 10 18
2017 01 16
2016 12 29

1325477
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
2017 01 16
2016 12 29

1325196
MUCOSAT
5
Limited Liability Company «DIAMED-farma», Sovetskaya street, 31,
Pervomayskiy community, Korolev city RU-141069 Moscow region (RU)
2016 10 10
2017 01 16
2016 12 29

1325478
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
2017 01 16
2016 12 29

1325278
KERUI
CFE: 27.05.01
9
Shandong Kerui Group Holding Co., Ltd., Shengli Industrial Park,
Dongying City, Shandong Province (CN)
2016 06 28
2017 01 16
2016 12 29

1325479
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
2017 01 16
2016 12 29

1325286
B
CFE: 27.05.21
9, 18
BENRO PRECISION INDUSTRIAL(ZHONGSHAN) CO., LTD., No. 05-A,
Huo Ju High-Tech Industrial Area, Xin Qian Jin Village, Tanzhou
Town, Zhongshan City Guangdong Province (CN)
2016 08 22
2017 01 16
2016 12 29
1325288
IGOTO
CFE: 27.05.17
9
ZHEJIANG IGOTO ELECTRIC CO., LTD., No. 5 Tengfei Road,
Dongfeng Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City Zhejiang
Province (CN)
2016 07 07
2017 01 16
2016 12 29
1325324
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
2017 01 16
2016 12 29
1325333
ROSHEN Minky Binky
CFE: 03.05.19, 05.03.16, 26.11.08
30
Dochirnie pidpryiemstvo „Kondyterska korporatsiia „Roshen”,
Elektrykiv vul., 26/9 Kyiv 04176 (UA)
2016 09 16
2017 01 16
2016 12 29
1325339
laser egg
9
Origins Technology Limited, Room 1025B, Block A, Dongbajian
No. 1, Jiangtaixiang, Chaoyang District Beijing (CN)
2016 08 26
2017 01 16
2016 12 29
1325362
HAPPY SWAN SINCE 1972
CFE: 03.07.06, 24.03.07
18
Zhejiang XingBao Umbrella Co., Ltd., Linghui Street, Xietang
Town, Shangyu District, Shaoxing City Zhejiang Province (CN)
2016 11 08
2017 01 16
2016 12 29
1325363
HE LI SHUN
CFE: 26.07.25, 27.05.01
9
NINGBO HELISHUN ELECTRON CO.,LTD., Hehuaqiao, Yunlong,
Yinzhou District, Ningbo City 315135 Zhejiang (CN)
2016 11 08
2017 01 16
2016 12 29
1325392
FRATELLI
CFE: 25.01.15, 29.01.14
33
LIMITED LIABILITY COMPANY „FRATELLI CONSORTIUM”,
Lustdorfska doroga 140 A Odesa 65114 (UA)
2016 04 21
2017 01 16
2016 12 29
1325448
HORIZON
18
LOUIS VUITTON MALLETIER, 2 rue du Pont-Neuf F-75001 PARIS (FR)
2016 10 07
2017 01 16
2016 12 29

1325505
Monopren
5
Kettenbach GmbH & Co. KG, Im Heerfeld 7 35713 Eschenburg (DE)
2016 11 08
2017 01 16
2016 12 29
1325517
makro Premium
CFE: 26.04.05, 27.05.10, 29.01.13
3, 5, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34
MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
Metro-Straße 1 40235 Düsseldorf (DE)
2016 05 13
2017 01 16
2016 12 29
1325533
BENSON & HEDGES
CFE: 24.17.25, 25.01.13, 26.11.08, 29.01.13
34
JT International SA, Rue Kazem Radjavi 8 CH-1202 Genève (CH)
2016 09 22
2017 01 16
2016 12 29
1325534
BENSON & HEDGES
CFE: 24.17.25, 25.01.18, 26.11.03, 29.01.13
34
JT International SA, Rue Kazem Radjavi 8 CH-1202 Genève (CH)
2016 09 22
2017 01 16
2016 12 29
1325535
BENSON & HEDGES OPTION
CFE: 01.15.09, 24.17.25, 25.01.18, 26.11.21, 29.01.13
34
JT International SA, Rue Kazem Radjavi 8 CH-1202 Genève (CH)
2016 09 22
2017 01 16
2016 12 29
1325538
Italian STREETFOOD
CFE: 18.01.05, 26.11.03, 27.05.04, 29.01.13
35, 39
AS Active Solutions SA, Via Pasteur 1, CH-6830 Chiasso (CH)
2016 04 27
2017 01 16
2016 12 29
1325540
CFE: 17.01.19, 26.11.01 3, 4, 9, 12, 17, 18, 24, 25, 28
Hostettler AG Sursee, Haldenmattstrasse 3 CH-6210 Sursee (CH)
2016 08 26
2017 01 16
2016 12 29
1325622
ixs
CFE: 17.01.19, 26.11.08, 27.05.24
3, 4, 9, 12, 17, 18, 24, 25, 28
Hostettler AG Sursee, Haldenmattstrasse 3 CH-6210 Sursee (CH)
2016 08 25
2017 01 16
2016 12 29
1325625
the FASHION GALLERY Live with Style...
CFE: 27.05.01
35
LAGARDERE TRAVEL RETAIL, Société par actions simplifiée à
associé unique, 52 avenue Hoche F-75008 PARIS (FR)
2016 09 09
2017 01 16
2016 12 29
1325687
C’ côté snack
CFE: 24.17.01, 26.04.18, 27.05.10, 29.01.13
29, 30
SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES
LECLERC, SC GALEC, Société coopérative anonyme à directoire et
conseil de surveillance, 26 quai Marcel Boyer F-94200 IVRY SUR
SEINE (FR)
2016 09 08
2017 01 16
2016 12 29
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1325708
VINI-TAPE
CFE: 27.05.17
17
Denka Company Limited, 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome,
Chuo-ku Tokyo 103-8338 (JP)
2016 08 30
2017 01 16
2016 12 29
1325717
Pegah.
CFE: 27.05.01, 28.19.00, 29.01.04
29
Iran Dairy Industries Co., No. 60, St. 23, lower than Haghani (Jahan
Koodak) intersection, Africa Ave. Tehran (IR)
2016 10 09
2017 01 16
2016 12 29
1325737
Schwarzkopf COLOR EXPERT
CFE: 27.05.09
3
Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf (DE)
2016 09 20
2017 01 16
2016 12 29
1325748
DIVOLINER
16
”Kyiv Cardboard and Paper Mill” Private Joint-Stock Company, vul.
Kyivska, 130, m. Obukhiv Kyivska obl. 08700 (UA)
2016 09 19
2017 01 16
2016 12 29
1325776
wok
CFE: 11.01.01, 11.03.18, 28.05.00, 29.01.13
30, 35, 43
Limited Liability Company «TZNZ», Magnitogorskaya street, 51, lit.
E, 300 RU-195027 Saint-Petersburg (RU)
2016 08 23
2017 01 16
2016 12 29
1325812
burger, part of the kitchen family
CFE: 19.03.03, 26.04.07, 27.05.10
20, 21
Burger Küchenmöbel GmbH, Martin-Luther-Straße 31 39288 Burg (DE)
2016 06 29
2017 01 16
2016 12 29
1325813
BAUFORMAT, part of the kitchen family
CFE: 19.03.03, 26.04.07, 27.05.10
20, 21
Bauformat Küchen GmbH & Co. Kommanditgesellschaft,
Kattwinkel 1 32584 Löhne (DE)
2016 06 29
2017 01 16
2016 12 29
1325827
ERITON
MILSING d.o.o., Velika cesta 99 HR-10020 Zagreb (HR)
2016 07 18
2017 01 16

5, 10
2016 12 29

1325829
DuraForm-G91
6, 7, 12
Federal-Mogul Nürnberg GmbH, Nopitschstrasse 67 90441
Nürnberg (DE)
2016 10 18
2017 01 16
2016 12 29
1325913
TIGRES
CFE: 03.01.24, 27.05.02, 28.05.00
24, 25, 28, 39
Paduka Serhii Borysovych, vul. Yaroshchuka, 4/4, m. Lutsk
Volynska obl. 43000 (UA)
2016 05 12
2017 01 16
2016 12 29
1325927
CFE: 07.01.06, 26.13.25
PENOPLEX SPb Ltd., Saperniy lane 1 lit. A RU-191014
St. Petersburg (RU)
2016 06 16
2017 01 16

17, 19
2016 12 29

1325940
ROAD POWER
12
Michelin Recherche et Technique S.A., Route Louis-Braille 10 CH1763 Granges-Paccot (CH)
2016 10 24
2017 01 16
2016 12 29
1326021
BOSAR
5
Egis Gyógyszergyár Zrt., Keresztúri út 30-38 H-1106 Budapest (HU)
2016 07 28
2017 01 16
2016 12 29
1326022
ARBOSA
5
Egis Gyógyszergyár Zrt., Keresztúri út 30-38 H-1106 Budapest (HU)
2016 07 28
2017 01 16
2016 12 29
1326029
Leidon
CFE: 27.05.17
29, 30
LEIDON AUSTRALIA PTY LTD, 31 Parer St BURWOOD VIC 3125 (AU)
2016 09 05
2017 01 16
2016 12 29

Nr 10/2017

1326080
Boni Classic
25
Boni Classic, 3 chemin du Gros Chêne CH-1270 Trélex (CH)
2016 10 21
2017 01 16
2016 12 29
1326196
ARROW MOHICAN
CFE: 02.01.04, 24.15.01, 27.05.08
7
ARROW SPECIAL PARTS S.P.A., Via Citernese, 128/130 I-06016 SAN
GIUSTINO (PG) (IT)
2016 08 08
2017 01 16
2016 12 29
1326220
CRRC
CFE: 27.05.17
7, 9, 11, 12, 36, 37, 39, 40, 41, 43
CRRC CORPORATION LIMITED, No. 16, Central West Fourth Ring
Road, Haidian District 100038 Beijing (CN)
2016 04 19
2017 01 23
2017 01 05
1326232
NYMABIS
5
Egis Gyógyszergyár Zrt., Keresztúri út 30-38 H-1106 Budapest (HU)
2016 07 28
2017 01 23
2017 01 05
1326233
NOABSOR
5
Egis Gyógyszergyár Zrt., Keresztúri út 30-38 H-1106 Budapest (HU)
2016 07 28
2017 01 23
2017 01 05
1326664
GARNIER BOTANIC SECRETS
3
L’OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale F-75008 PARIS (FR)
2016 09 27
2017 01 23
2017 01 05
1326702
MeCheck
10
Well-Bridge Biological Technology Co., Ltd., No.8 Jinfeng Road,
Suzhou New District 215163 Jiangsu Province (CN)
2016 10 25
2017 01 23
2017 01 05
1326718
ROMANTI
CFE: 28.03.00
14
Shenzhen Romanti Jewellery Co., Ltd., B, 3 Floor, No. 19 Building,
Cuizhu North Road, Luohu District, Shenzhen Guangdong
Province (CN)
2016 10 25
2017 01 23
2017 01 05
1326720
MOTION SAND
CFE: 06.01.02, 27.05.01, 28.03.00
28
Dongguan Fanssi Toys Co., Ltd., No. 20, Lane 5, Henggang Village,
Changan Town, Dongguan City Guangdong Province (CN)
2016 10 25
2017 01 23
2017 01 05
1326733
SEAKOO
CFE: 27.05.17
7
SHIMGE PUMP INDUSTRY GROUP CO., LTD., Dayangcheng
Industrial District, Daxi Town, Wenling Zhejiang (CN)
2016 09 07
2017 01 23
2017 01 05
1326755
VENTURE
3
Oriflame Cosmetics AG, c/o Oriflame Global Management AG,
Bleicheplatz 3 CH-8200 Schaffhausen (CH)
2016 04 29
2017 01 23
2017 01 05
1326765
NIVEA hairmilk
CFE: 05.03.11, 19.07.25, 26.04.16, 29.01.12
3
BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48 20253 HAMBOURG (DE)
2016 08 12
2017 01 23
2017 01 05
1326806
SPEEDING WORLD, GENCO FORWARD
CFE: 01.01.01, 03.01.01, 24.03.07
12
QINGDAO GENCO INDUSTRIAL GROUP CO., LTD, 2nd Floor, No. 2,
Building 5, Tianyue Business Center, No. 49 Beijing Road, Qingdao
Free Trade Zone, Qingdao City 266000 Shandong Province (CN)
2016 07 04
2017 01 23
2017 01 05
1326807
FIXTEC
8, 9
EBIC Tools Co.,Ltd., Room 302, 3rd Building, No. 119 Ruan Jian
Avenue, Yuhuatai District Nanjing (CN)
2016 07 11
2017 01 23
2017 01 05
1326811
CFE: 27.05.17

STREETK
28
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WUXI AOHUA SPORTS GOODS CO.,LTD, Huangtutang Village,
Donghutang Town, Xishan District, Wuxi City Jiangsu Province (CN)
2016 08 30
2017 01 23
2017 01 05
1326814
CFE: 01.01.01, 26.11.03, 28.03.00
20
DONGYING QUANXIN FURNITURE MANUFACTURING CO.,LTD.,
Liaohe Road South, Huzhou Road East, Dongying Development
Zone Shandong (CN)
2016 08 30
2017 01 23
2017 01 05
1326865
JALA
CFE: 27.05.01
3
JALA GROUP INC., No. 12, Li Feng Road, Fengxian District
Shanghai (CN)
2016 09 01
2017 01 23
2017 01 05
1326875
EVELIA
21
LAGOSTINA S.P.A., Via Magenta, 6 I-28887 OMEGNA (VB) (IT)
2016 09 22
2017 01 23
2017 01 05
1326902
VITEAU
11, 29, 31, 32, 35, 39, 41, 43, 44
Benno A. Kuijf, Populierenweg 39 NL-3421 TX Oudewater (NL)
2016 05 19
2017 01 23
2017 01 05

3887

Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstr. 1 74172 Neckarsulm (DE)
2016 06 10
2017 01 23
2017 01 05
1327245
OptraFine 2
10
Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2 FL-9494 Schaan (LI)
2016 08 03
2017 01 23
2017 01 05
1327293
beCloud
CFE: 01.13.01, 01.15.11, 27.05.01, 29.01.12
9, 38, 42
Sovmestnoe obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennost’yu
„Belorusskie oblachnye tekhnologii”, pom. 2, dom 29, ul. K. Marksa
220030 Minsk (BY)
2016 07 21
2017 01 23
2017 01 05
1327326
KONTRACID
2
Herlac Coswig GmbH, Industriestraße 28 01640 Coswig (DE)
2016 09 28
2017 01 23
2017 01 05
1327328
DOPORISON
5
SOPHARMA AD, 16, Iliensko shausse Str. BG-1220 SOFIA (BG)
2016 09 13
2017 01 23
2017 01 05

1326935
ISANA KIDS
CFE: 04.02.01, 26.01.03, 27.05.10, 29.01.15
3, 5, 35
Dirk Rossmann GmbH, Isernhägener Straße 16 30938 Burgwedel (DE)
2016 08 08
2017 01 23
2017 01 05

1327341
ICU
CFE: 26.01.18, 27.05.17
35, 41
Chastnoe konsaltingovoe unitarnoe predpriyatie „Coaching
Center”, Ekskavatorny d.27-2. per. 220040 Minsk (BY)
2016 08 18
2017 01 23
2017 01 05

1326988
TOP CAT
CFE: 04.03.07
35, 38, 41, 42, 44, 45
Animal Service Limited Liability Company, ul. Moskovskaya, d. 13A
RU-440000 Penza (RU)
2016 05 25
2017 01 23
2017 01 05

1327384
PREMIORRI Solazo S Plus
CFE: 18.01.21, 25.07.01, 26.11.09, 27.05.10
12
LIMITED LIABILITY COMPANY „PREMIORI”, Vul. Levanevskogo, 91,
Bila Tserkva Kyivska oblast 09100 (UA)
2016 10 20
2017 01 23
2017 01 05

1327064
baumann group, the kitchen family
CFE: 19.03.03, 26.04.07, 27.05.10
20
Bauformat Küchen GmbH & Co. Kommanditgesellschaft,
Kattwinkel 1 32584 Löhne (DE)
2016 06 29
2017 01 23
2017 01 05

1327431
Seletest
5, 44
biosyn Arzneimittel GmbH, Schorndorfer Strasse 32 70734
Fellbach (DE)
2016 06 01
2017 01 23
2017 01 05

1327106
READY TO RACE
CFE: 26.04.07, 27.05.24, 29.01.13
12, 35, 41
KTM AG, Stallhofner Straße 3 A-5230 Mattighofen (AT)
2016 09 27
2017 01 23
2017 01 05
1327137
beCloud
CFE: 01.13.01, 01.15.11, 27.05.01, 29.01.12
9, 38, 42
Sovmestnoe obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennost’yu
„Belorusskie oblachnye tekhnologii”, pom. 2, dom 29, ul. K. Marksa
220030 Minsk (BY)
2016 07 21
2017 01 23
2017 01 05
1327187
Reiche Ernte
33
Nordbrand Nordhausen GmbH, Bahnhofstrasse 25 99734
Nordhausen (DE)
2016 11 30
2017 01 23
2017 01 05
1327213
Motochic
35
Hostettler AG Sursee, Haldenmattstrasse 3 CH-6210 Sursee (CH)
2016 07 15
2017 01 23
2017 01 05
1327221
Princess SKINCARE
CFE: 24.09.02
3
Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H., Industriezeile 6 A-2100
Leobendorf (AT)
2016 08 03
2017 01 23
2017 01 05
1327226
READY TO RACE
CFE: 26.03.23, 27.05.01
12, 35, 41
KTM AG, Stallhofner Straße 3 A-5230 Mattighofen (AT)
2016 09 27
2017 01 23
2017 01 05
1327241
PIKOK Pannónia
CFE: 05.05.20, 25.01.06, 26.11.02, 29.01.15

29

1327459
atlasglobal
CFE: 26.01.10, 27.05.10, 29.01.12
16, 35, 39, 41, 42
ATLASJET HAVACILIK ANONİM ŞİRKETİ, Eski Halkali Yolu Yesilyurt
Mahallesi Alacati Evleri Yani No:5/B Florya Istanbul (TR)
2016 06 01
2017 01 23
2017 01 05
1327508
EXDIAR
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6 SI-8000
Novo mesto (SI)
2016 11 03
2017 01 30
2017 01 12
1327509
FRIDIAR
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Šmarješka cesta 6 SI-8501 Novo mesto (SI)
2016 11 03
2017 01 30
2017 01 12
1327515
TULOXIN
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6 SI-8000
Novo mesto (SI)
2016 11 08
2017 01 30
2017 01 12
1327523
EMKA
CFE: 26.04.18, 27.05.24
25
Arutyunov Aleksandr Arshakovich, ul. Garibaldi, dom 6, kvartira
117 RU-119313 Moscow (RU)
2016 10 24
2017 01 30
2017 01 12
1327588
B duo
CFE: 26.01.24, 26.02.09, 29.01.12
5
DERMAPHARM AG, Lil-Dagover-Ring 7 82031 Grünwald (DE)
2016 09 19
2017 01 30
2017 01 12
1327589
CFE: 03.07.17, 05.03.11, 23.01.01, 24.01.03, 25.01.13,
29.01.02
32, 33
WIV Wein International AG, Burg Layen 1 55452 Rümmelsheim (DE)
2016 09 28
2017 01 30
2017 01 12
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1327590
VITA aktiv
CFE: 04.05.03, 26.04.18, 26.11.12, 27.05.10
3, 5
Mibe GmbH Arzneimittel, Münchener Straße 15 06796 Brehna (DE)
2016 09 23
2017 01 30
2017 01 12
1327591
B duo SUN-FARM
CFE: 24.17.01, 26.01.24, 26.02.01, 26.11.08, 29.01.13
5
Dermapharm AG, Lil-Dagover-Ring 7 82031 Grünwald (DE)
2016 09 19
2017 01 30
2017 01 12
1327592
one2we
CFE: 02.01.01, 04.05.03, 26.11.12, 29.01.12
45
G&V Solutions s. r. o., Opletalova 96 SK-841 07 Bratislava (SK)
2016 08 25
2017 01 30
2017 01 12
1327660
Oledo
CFE: 27.05.01
9
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Nero
Electronics”, Komn. 11, 74, Novodvorskiy s/s, rayon
d.Korolishchevichi, Minskiy r-n 223016 Minskaya obl. (BY)
2016 09 30
2017 01 30
2017 01 12
1327672
fiskal 1
CFE: 26.04.01, 27.07.01, 29.01.13
9, 35, 38, 41, 42
Sunčana Matijašević Mučko, Gramača 6a HR-10000 Zagreb (HR)
2016 07 19
2017 01 30
2017 01 12
1327683
ESCAPE QUEST
CFE: 03.07.18, 06.01.02, 16.03.17, 17.01.01, 25.01.06, 29.01.15
41
ESCAPE QUEST LIMITED, 67C Atley Road, RD 1 Queenstown 9371 (NZ)
2016 08 19
2017 01 30
2017 01 12
1327713
CellulitiX
3, 5, 10
Betan MediX Besloten Vennootschap, Duitsepoort 52E NL-6221
HH Maastricht (NL)
2016 09 26
2017 01 30
2017 01 12

Nr 10/2017

1327986
IDEAL
CFE: 26.02.08, 27.05.05, 29.01.13
9, 36, 38
Currence iDEAL B.V., Gustav Mahlerplein 33-35 NL-1082 MS
Amsterdam (NL)
2016 07 07
2017 01 30
2017 01 12
1328024
ads
CFE: 26.04.09, 26.11.09, 27.05.01
9
GUANGZHOU ADS AUDIO SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.,
Shima Country, Xinshi Town, Baiyun District, Guangzhou,
Guangdong (CN)
2016 05 16
2017 01 30
2017 01 12
1328039
DIENER & DIENER
6, 11, 20, 21, 37, 40, 41, 42
DIENER & DIENER ARCHITEKTEN, Henric Petri-Strasse 22, Postfach
CH-4010 Basel (CH)
2016 08 02
2017 01 30
2017 01 12
1328044
Pionir integralni keks Vitanova sa cokoladom
CFE: 01.15.09, 02.09.01, 05.07.02, 06.19.11, 08.01.11, 26.11.13, 27.03.01,
29.01.15
30
Privredno društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva
Pionir doo, Požeška 65b 11030 Beograd (RS)
2016 07 11
2017 01 30
2017 01 12
1328083
MONARO
19
Semmelrock International GmbH, Wienerbergstraße 11,
Wienerberg City A-1100 Wien (AT)
2016 05 06
2017 01 30
2017 01 12
1328084
PANAMA
19
Semmelrock International GmbH, Wienerbergstraße 11,
Wienerberg City A-1100 Wien (AT)
2016 05 06
2017 01 30
2017 01 12

1327750
AVENIDA
3, 5
Vernissage S.r.l., Via Matteotti, 115/117 I-25036 Palazzolo Sull’Oglio (IT)
2016 09 26
2017 01 30
2017 01 12

1328134
HUE
9, 11
Philips Lighting Holding B.V., High Tech Campus 45 NL-5656 AE
Eindhoven (NL)
2016 10 20
2017 01 30
2017 01 12

1327868
NEOLINE
CFE: 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
9
Limited Liability Company «Neoline RUS», 2/4, building 1, 4-th
Krasnogorskiy pr-d RU-123182 Moscow (RU)
2016 08 26
2017 01 30
2017 01 12

1328158
Echolac since 1964
CFE: 10.03.07, 26.01.24
18
Shanghai Conwood International Co., Ltd., 3F, Jie Long Center, No.
2112 Yanggao Middle Rd, Pudong 200135 Shanghai (CN)
2016 08 30
2017 01 30
2017 01 12

1327875
Fanglian
CFE: 26.13.25, 28.03.00
1
JIANGSU HONGYUAN PHARMACEUTICAL CO., LTD., Fangzhuang
Village, Xushe Town, Yixing City Jiangsu Province (CN)
2016 06 14
2017 01 30
2017 01 12

1328197
ANDREIA-HIGICOL
HIGICOL, S.A., Rua Do Cheinho, 93/97 P-4435-654
Baguim do Monte (PT)
2016 10 20
2017 01 30

1327888
SPORTNAT
5
KILUVA PORTUGUESA-NUTRIÇÃO E DIETÉTICA, LDA., Av. Dr. Luis
Sá, 9 A, Fracção ‚M’, Abrunheira P-2710-022 Sintra (PT)
2016 07 28
2017 01 30
2017 01 12
1327916
Calibra HYPO-ALLERGENIC ADULT MEDIUM BREED CHICKEN & RICE
CFE: 02.09.01, 03.01.08, 03.07.03,
08.05.10, 25.01.15, 25.07.03, 27.05.09
5, 31
NOVIKO Animal Health s.r.o., R. Svobodové 1444 CZ-399 01
Milevsko (CZ)
2016 06 24
2017 01 30
2017 01 12
1327933
VITAL TV
CFE: 01.03.02, 27.05.01, 29.01.15
9, 35, 38, 42
Dr. Oscar FRENSLICH, Süduferstraße 69 A-9081 Sekirn (AT)
2016 06 22
2017 01 30
2017 01 12
1327956
HISUNAGE
CFE: 26.11.12
9
Yuhuan Keshide New Energy Technology co., Ltd., Shuangjiatang
Industrial Zone, Qinggang, Yuhuan Zhejiang (CN)
2016 04 25
2017 01 30
2017 01 12

3
2017 01 12

1328374
MOVIMENTO DEGLI SCONTENTI
CFE: 01.15.11, 24.07.23, 29.01.14
41
ENRICO DEL PARTITA, Via Giosue’ Carducci, № 30 SANTA CROCE
SULL’ ARNO (PI) (IT)
2016 05 13
2017 01 30
2017 01 12
1328392
3 GLASSES
9, 28, 41
Shenzhen VR Technology Limited, Room202-1, Fu Yi Ya Ju Building
A-B, Zhen Hua Road No 37th, Hua Qiang North Street, Fu Tian
District, Shenzhen GuangDongProvince (CN)
2016 09 07
2017 01 30
2017 01 12
1328558
Wouu
CFE: 03.13.04, 04.05.15, 27.05.01, 29.01.12
9, 16, 35, 38, 41, 42
BOJAN RADULOVIĆ, Bulevar Arsenija Čarnojevića 94 11070
Novi Beograd (RS)
2016 09 05
2017 02 06
2017 01 19
1328590
CFE: 02.09.04, 25.07.21, 26.01.03
9, 35, 38, 41
Mountrigi Management Group Ltd, Dammstrasse 19 CH-6301 Zug (CH)
2016 07 05
2017 02 06
2017 01 19
1328634
CFE: 27.05.01

Mr. Sandman Spannbetttücher . fitted sheets
21, 24
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Hellatex-Textil Gesellschaft m.b.H., Wimbergstraße 18 A-4171
St. Peter am Wimberg (AT)
2016 09 13
2017 02 06
2017 01 19
1328652
axa care
CFE: 27.03.02, 27.05.01
3, 5, 44
Axanova AG, Ottenhofenstrasse 110 CH-8738 Uetliburg (CH)
2016 09 05
2017 02 06
2017 01 19
1328721
FIORO
6, 20
Peka-Metall AG, Luzernerstrasse 20 CH-6295 Mosen (CH)
2016 10 19
2017 02 13
2017 01 26
1328740
ISANA young
CFE: 04.02.01, 26.01.03, 27.05.01
3, 5, 35
Dirk Rossmann GmbH, Isernhägener Straße 16 30938 Burgwedel (DE)
2016 08 08
2017 02 13
2017 01 26
1328789
BALLOP
CFE: 15.07.07, 27.05.01
12, 25, 28
SPARTAN GmbH, Hermann Gebauer-Slraße 9 A-1220 Wien (AT)
2016 08 03
2017 02 13
2017 01 26
1328836
SOFTLOVE
25
JIANGSU SUOAIYOUPIN BUSINESS CO., LTD., No. 88, Huanxi Road,
Zhutang Town, Jiangyin, Wuxi Jiangsu (CN)
2016 09 20
2017 02 13
2017 01 26
1328868
Decorations loving with cake & fondant
CFE: 02.09.01, 08.01.15
21
BEIJING CHAOQUN WEIYE INTERNATIONAL CO., LTD., A2001, No. 4,
Chengongzhuang Street, Xicheng District Beijing (CN)
2016 08 30
2017 02 13
2017 01 26
1328874
RIDA
CFE: 27.05.17
6, 11
Taizhou Rida Valve Co., Ltd., No. 8 Yongan Road, Hairun Street,
Sanmen County, Taizhou Zhejiang (CN)
2016 09 07
2017 02 13
2017 01 26
1328895
Ledpulsar
CFE: 15.01.13, 27.05.02, 29.01.12
11
Ilko Vasiliy Timofeevich, Tyulyaeva Str., 1, bldg. 1, apt. 58 RU-350080
Krasnodar city (RU)
2016 08 29
2017 02 13
2017 01 26
1328998
TIRAS
CFE: 27.03.01, 27.05.01
9, 37, 42
Tovarystvo z obmezhenoiu vipdovidalnistiu „TIRAS-12”, 2-yi prov.
Khmelnytske shose, 8 m. Vinnytsia 21021 (UA)
2016 07 02
2017 02 13
2017 01 26
1329723
VISIGO
CFE: 27.05.01
12, 37
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Şekerpınar Mah. Otomotiv Cad. No:2, Çayırova KOCAELİ (TR)
2016 04 07
2017 02 20
2017 02 02

364
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.
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463381
SPRAILA
2
Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Strasse 96 74831 Gundelsheim (DE)
2015 08 04
2015 12 07
2015 10 22
816193
ARAMIS
33
2A Investment Group OÜ, Lootsa 8A EE-11415 Tallian (EE)
2015 09 09
2015 12 07
2015 10 22
998112
UTEC
1
EUROCHEM AGRO GMBH, REICHSKANZLER-MÜLLER-STRASSE 23
68165 MANNHEIM (DE)
2012 03 30
2012 07 16
2012 05 31
1113370
BANK FININVEST
CFE: 26.01.16, 29.01.13
35, 36
Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennost’ju „BANK
FININVEST”, UL. NAKHIMOVA, D. 15, LIT. E RU-199226 SAINTPETERSBURG (RU)
2012 02 21
2012 06 18
2012 05 03
1145334
SALVEO
CFE: 26.11.13, 27.05.01, 29.01.04
42, 44
SALVEO D.O.O. ZA USLUGE, ZAVRTNICA 17 HR-10000 ZAGREB (HR)
2012 08 27
2013 03 18
2013 01 31
1155587
MEGACHIPS
29, 30, 35
Limited liability company „Belprodukt”, k.5, d.12, ul. Dobrushskaya
246009 Gomel (BY)
2015 06 19
2015 10 26
2015 09 17
1157760
SPA energy
CFE: 01.15.15, 26.01.05, 26.01.13, 27.05.01
3
BALGARSKA ROZA AD, INDUSTRIALNA ZONA BG-4300 KARLOVO (BG)
2014 02 06
2014 07 21
2014 06 05
1160685
polyelast
17, 19
Sweetondale CZ s.r.o., Nadrazní 344/23 CZ-150 00 Praha 5 (CZ)
2016 01 11
2016 04 11
2016 03 03
1168853
COTTON TOUCH
16
SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 03 GÖTEBORG (SE)
2013 10 18
2014 01 20
2013 12 05
1216664
Trinasolar
CFE: 27.05.07, 29.01.12
4, 9, 11, 19
CHANGZHOU TRINA SOLAR ENERGY CO., LTD., NO. 2 TRINA ROAD,
TRINA PV PARK, XINBEI DISTRICT, CHANGZHOU 213031 JIANGSU (CN)
2014 05 02
2014 11 10
2014 09 25
1236826
LOUVRE
19
YANG HONGBO, LIU YONGCONG, LI JIANLI, ROOM 1702, LANGRUN
B1, GOLDEN HOMELAND, 16 GUIPING WEST ROAD, GUICHENG,
NANHAI DISTRICT FOSHAN, GUANGDONG (CN)
2014 10 17
2015 04 13
2015 02 26
1240905
LION COFFEE
30, 35, 43
VYSHYNSKYI PETRO, VUL. OSTROZKOGO, 20 KHMELNYTSKYI
29000 (UA)
2014 12 26
2015 05 11
2015 04 02
1242800
CFE: 28.05.00
33
VINĀRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere mixtă, MD-5352 ETULIA,
VULCĀNEŞTI, UTA GĂGĂUZIA (MD)
2015 02 24
2015 05 25
2015 04 16
1250922
Van Gogh Alive
41
Grande Projects Pty Ltd, 22 Bluff Rd Black Rock VIC 3193 (AU)
2015 07 09
2015 10 12
2015 08 27
1251152
HeiNer
CFE: 27.05.17
25
Huang Danqin, Group 5, Shangshe Village, Niansanli Jiedao, Yiwu
City Zhejiang Province (CN)
2015 05 01
2015 07 20
2015 06 11
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1251728
TITAN
7
Nidec Motor Corporation, 8050 West Florissant Avenue, Law
Department St. Louis MO 63136 (US)
2015 05 15
2015 08 03
2015 06 18
1268434
Grante
CFE: 05.07.09, 27.05.02, 29.01.13
32
Closed Joint-Stock Company «AZNAR» named after Teumur
Akhmadov, 120, Natavan str. AZ-2300 Goychay (AZ)
2015 03 17
2015 11 23
2015 10 15
1268751
SVETLO POLIS.
CFE: 24.17.02, 26.01.24, 26.04.18, 27.05.01
11, 35
LUXERA s.r.o., Šenkvická cesta 7 SK-902 01 Pezinok (SK)
2015 07 30
2015 11 23
2015 10 15
1272508
Alita ANNO 1963 Non-Alcoholic
CFE: 24.09.13, 25.01, 26.01.18
32
UAB „MY GROUP Asset Management”, J. Jasinskio g. 16 F Vilnius (LT)
2015 08 24
2016 04 11
2016 03 03
1277344
CHECKOPTI
CFE: 24.17.20, 26.04.04, 26.11.12, 27.05.01, 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 01 18
2015 12 10
1277732
SORTING MADE SIMPLE
9, 10
Sony Biotechnology Inc., 1730 North First Street San Jose CA 95112 (US)
2015 10 12
2016 01 18
2015 12 10

Nr 10/2017

1277762
Solid Tyres
CFE: 26.04.18, 27.05.10, 29.01.12
12
BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI, Sabanci Center, Kule 2, Kat: 7-8-9, 4. Levent ISTANBUL (TR)
2015 07 13
2016 01 18
2015 12 10
1280444
GREEN LIGHT LABEL
9, 10, 44
Stingray Marine Solutions AS, Stålfjæra 5 N-0975 Oslo (NO)
2015 09 22
2016 02 01
2015 12 24
1280470
iVodka
33
BAYADERA MANAGEMENT LIMITED, Karpenisiou, 30, P.C. CY-1660
Nicosia (CY)
2015 09 04
2016 02 01
2015 12 24
1281502
HYDROMA
CFE: 26.04.18, 27.05.24, 29.01.04
7, 9, 42
HYDROMA, spol. s r.o., Vlčnovská 2477 CZ-688 01 Uherský Brod (CZ)
2015 06 22
2016 02 15
2015 12 31
1282603
BOUDOIR.
CFE: 25.07.03, 26.03.23, 29.01.15
34
OPENMARK LIMITED, 19 Waterfront Drive, PO Box 3540 Road
Town, Tortola 1110 (VG)
2015 05 07
2016 02 15
2016 01 07
1296609
USHAS
3
ZHEJIANG YANXUE COSMETIC CO., LTD., No. 1329, Yinhai Road,
Yidong Industrial Park, Yiwu City 322000 Zhejiang Province (CN)
2016 02 19
2016 06 06
2016 04 28

Nr 10/2017
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G. SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH
365
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu lub prawa ochronnego, numer patentu lub prawa ochronnego oraz przyczynę i
treść sprostowania.

OPISY PATENTOWE
(B1) 218177 Postanowiono sprostować błąd drukarski w treści opisu: str.118 wiersz 13 od dołu jest: “sumarycznie 8,67 mg” a powinno być:
“sumarycznie 86,67 mg”
(T3) 2327718 Postanowiono sprostować błędy pisarskie w danych bibliograficznych na str 1.
Jest „(73) Uprawniony z patentu: Pfenex, Inc., San Diego, US”.
Powinno być „(73) Uprawniony z patentu: Pfenex Inc., San Diego, US”.
(T3) 2498157 Postanowiono sprostować błędy pisarskie w danych bibliograficznych dotyczących jednego z twórców na str. 1.
Jest ”KOCH HANS-HENNING, Kröppelshagen-Fahrendorf, Niemcy”,
Powinno być: ”KOCK HANS-HENNING, Kröppelshagen-Fahrendorf, Niemcy”.

H. OGŁOSZENIA
366
OŚWIADCZENIA O GOTOWOŚCI UDZIELENIA
LICENCJI (LICENCJA OTWARTA)
Patenty, patenty europejskie, prawa ochronne
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
(B1) 226986
2013 04 16
10/2017
(10%) 2017 05 22
Sposób wytwarzania nanokrystalicznego ditlenku tytanu
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 227065
2012 02 27
10/2017
(-)
2017 06 08
Sposób fermentacji frakcji organicznej odpadów komunalnych
oraz reaktor kompaktowy do fermentacji tych odpadów
POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
(B1) 227066
2012 08 10
10/2017
(10%) 2017 06 06
Drewniany element stropowy
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) 227067
2013 01 04
10/2017
(10%)
2017 07 11
Sposób otrzymywania mezoporowatych krzemionkowych nano‑
materiałów
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 227068
2013 07 08
10/2017
(-)
2017 05 12
Sposób określania maksymalnej mocy przyrządu fotowoltaicznego
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) 227069
2014 06 02
10/2017
(-)
Sposób wytwarzania kompozycji polimerowej
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

2016 12 01

2015 05 11
10/2017
(B1) 227070
Szeregowy równoważnik magnetyczny
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

2017 06 14

(-)

(B1) 227170
2014 07 16
11/2017
(10%) 2017 06 26
Sposób otrzymywania eteru diglicydolowego
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 227171
2014 12 05
11/2017
Koło ślimakowe przekładni bezluzowej
POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin

(-)

2017 06 30
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(B1) 227172
2014 12 05
11/2017
Koło ślimakowe przekładni bezluzowej
POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin

(-)

2017 06 30

PATENTY EUROPEJSKIE
(T3) 2713108 2013 08 29
10/2017
(-)
2017 08 16
Sposób wytwarzania komory gotowania urządzenia do gotowania
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
DE-3332 Gütersloh
DE
PRAWA OCHRONNE
(Y1) 69436
2015 06 08
10/2017
(-)
2017 06 27
Mechanizm połączenia rozłącznego korpusu urządzenia, zwłasz‑
cza nadawczo-odbiorczego z korpusem zasilacza
RADMOR SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Hutnicza 3
81-212 Gdynia

Nr 10/2017
368

OGŁOSZENIA W SPRAWIE WPŁYNIĘCIA WNIOSKU
O PRZEDŁUŻENIE OBOWIĄZYWANIA 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, datę złożenia wniosku o przedłużenie ochrony.
(B1) 192979
Zastosowanie estrogenowo-progesteronowej hormonalnej kompozycji
DPO.0190 2012 01 25
LABORATOIRE THERAMEX, Monako, Monako
EU/1/11/690/001 do 002 2012 04 24 ZOELY – NOMEGESTROL / ESTRADIOL
2017 09 01
369

367
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) 1858864
Stabilizowane kompozycje lotnych czynników alkilujących i ich za‑
stosowanie
DPO.0464 2017 08 11
Actelion Pharmaceuticals Ltd., ALLSCHWIL, Szwajcaria
EU/1/16/1171 2017 03 03
LEDAGA - CHLORMETHINE
(B1) 209772
Antraniloamidy, środek do zwalczania szkodnika będącego bez‑
kręgowcem i sposób zwalczania szkodnika będącego bezkrę‑
gowcem
DPO.0465 2017 09 06
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, Wilmington, USA
R-76/2017
2017 04 25
LUMIPOSA 625 FS
17519
2016 03 07
VERIMARK 20SC

SPROSTOWANIA OGŁOSZEŃ OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego
sprostowanie dotyczy oraz treść sprostowania.
DODATKOWE PRAWA OCHRONNE
179744 w WUP nr 11/2009 na stronie 2744 w łamie prawym, wiersz 17
od dołu podano numer i datę pierwszego zezwolenia na wpro‑
wadzenie na rynek produktu objętego dodatkowym prawem
ochronnym oraz wskazanie organu, który zezwolenie wydał.
Jest:
(93) EU/1/02/237/001-004, 12.11.2002, Komisja Wspólnot
Europejskich
Powinno być:
(93) EU/1/02/237/001-004, 14.11.2002, Komisja Wspólnot
Europejskich
179744 w WUP nr 11/2009 na stronie 2744 w łamie prawym,
wiersz 14 od góry podano czas trwania dodatkowego
prawa ochronnego.
Jest:
(94) 19.01.2015 r. do 12.11.2017 r.
Powinno być:
(94) 19.01.2015 r. do 14.11.2017 r.
ZNAKI TOWAROWE
284183 w WUP nr 09/2016 r. na str. 2587 w łamie lewym, wiersz 7
zamieszczono błędnie klasyfikację wiedeńską
jest: 27.05.01
powinno być: 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.19

KOMUNIKAT
Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP informuje, że przyj‑
muje 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 Znaków Towarowych
Liczba lub wymiar etatu: 2
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:
• badanie ustawowych warunków uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy,
• prowadzenie korespondencji ze zgłaszającymi w ramach czynności związanych z badaniem zgłoszeń znaków
towarowych.
Kandydatka/Kandydat powinien posiadać kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe (preferowane prawnicze),
• biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
• dobra znajomość języka francuskiego w mowie i piśmie.
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: 30-11-2017
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/DT”
Inne informacje:
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty
otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie
dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.
Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane
oświadczenia wraz z datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod
adresem: http://www.uprp.pl/praca-w-uprp/Lead40,488,637,1,bip,pl,text/
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 57 90 067 lub 22 57 90 452.
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